
 הש 0

 ח"ש 15.30 :תליאב .מ"עמ ללוכ ח"ש 17.90 :ריחמ 8 1993 רבמטפס ןוילג תילארשיה הרודהמה קס א/\621א5/ 154511 פסודוסא אס.10, 59 3

 יגיגח ןוילג

 10 תאלמל

 תונוילג

 םינושאר

 קס 0 21א8-ל

 הרודהמה

 תילארשיה

 םלשומה ק6-ה
 ק6 א62וא5 לש יתנשה ךירדמה

 םלשומה בשחמב הריחבה תונמואל

 ,תיזכרמ תכרעמ :רוחבל ךיא .ךיכרצל
 .םדומו םירזבא ,קפיד ,הגוצת

 ִּט

 םיקחשמו תויקסיע תונכות ןוכדיע :6פ חס



 ו

 זוגה [? קס ש 0

 |5וטזח ב
 רראלה הוק קורע
 עת ןס מ

 תחאב קחשל רשפא 9
 רשפאו שולש םייתש
 6 םילודג ומכ דובעל

 תואצות

 ךלש קסעה תא ןוחבל םילכה תא ךל תונתונ 6.4 לש תויקסיעה לוהינה תונכות

 .דרשמב הדובעה תמירז תא לעיילו רפשל ,המל וליפאו תחוורה המכ תעדל ,ךל תושוצרה תיוזו דמימ לכמ

 6 ו יו א 8 06 0 ו סו (> .\ - < 0 ו כ 6
 (הלעמו ואואפסואפ 3.0 תביבסל) (דבלב 00%-ל) .

 רתויב לקה תילגנאב םילילמתה דבעמ 050006 | לק ,ידמימ-תלת ינורטקלא ןולג (  ' 1 ת 6 0 א < 5 ה ס ר ג )

 ללכושמ םיקית לוהינ .הלעפהלו דומילל הקיפרג לעב ,דומילל חונו הלעפהל | .םיינורטקלאה תונוילגה לש אבה רודה

 תואלבט תכירע ,םינייפאמ 40 דע תלוכי ,םינותנ תגצהל המיהדמ רשפאמה ידמימ-בר ימניד ינורטקלא ןוילג והז

 תיירפסב האלמ הטילש ,תמדקתמ םימייק תונוילג םע האלמ המאתה 11-ב סתגצהו תוירוגטק 12 דע םילדומ תריצי

 - ןבדבודהו .ךלש םיכמסמה ,1-2-3 סוטול ומכ םירחא .םיפרג לש תורוצ

 הנכותה רצומ לולכ ריחמב .תונוילג 255 דע רושיק ,ורקמ תפש ,ו00|-פגז
| 

 תילגנאב קודקדהו הביתכה ןונגס ןוקיתו תקידבל 6חוגואחא-5 6% ו האלמ הכימת

 ?יכ ,המידק לודגו בושח דעצ תישעו 6 תונכות וישכע ןמזה 6 4 - טע כ 7 0 2 ג 6 ,פ00-ו ספ5-ב
 .סינותנ ירגאמו חותיפ ילכל ל הליבומה הרבתה איה 6 = וא ישיא םינמז תוחול ןונכת ילכ מ תירבע הכימת

 .הכימתו תורי רפסמ הרבחה איה 6
 0 0 0 ל 0 ."תונולחיי תביבסל יתצובק ב
 תוחפ אלו "תונולח"

 רבוד - בושח

 .ךלש הפשב

 הנכותה לש המצועהו תושימגה
 תואמ תינמז וב להנל ךל םירשפאמ
 תומוקמו דויצ יטירפ ,םיעוריא ,םישנא
 שולשב עדימ תחטבא ךות
 .ךתריחב יפל תוידוס תומר

 .ךתעקשה לע רמוש התא ךכו םיידיתע
 סירלוד תואמ דע ךסוח התא 6ג לש הנכות הנוק התאשכ =
 .הלופכ הרומת תלבקמו

 (ח[8[0] : מ"עב תוכרעמ ,יב.יד.רא י"ע תוכמתנו תוצפומ תונכותה
 5/5/6005 = ביבא - לת 18 לביר 'חר 03-6390054 .סקפ 03-6390055-לט

 "עב ל לאר

 ,86 7 ,03-298672 קתעמ ,03-5372929 תינלכ ,03-5374380 הקינורטקלא .ד.א.י ,03-6410351 ןונויד ,03-5288281 גאב :ביבא לת :םישרומ םיקוושמ תמישר

 28 באז לוק ,03-793252 גאב :םילשורי ,03-5518897 םי תב :גאב תויונח תשר ,04-410286 םיבשחמ דיתע ,04-246476 ןדורקימ ,04-517878 קוויש ןגמיא :הפיח 02-7938436 ,78
 .09-913655 קתעמ :הננער ,08-471432 תובוחר ,03-5490720 ןורשה תמר ,08-405808 הנויצ סנ ,09-625826 הינתנ ,09-911184 אבס רפכ ,74% קרב ינב

 םימושר םינמיס םניה םסירצומהו תורבחה תומש ו

239 



 םיאצמנש הלא לכל חולה קחשמ

 .םלשומה 00-ה ...ןמזה לכ תקחרתמה הרטמה רחא יפוסניא [ורימב
 ,תללארשי הרודהמ / ₪0 /802וא5 תכרעממ םיארוקל "הבוע הנש* תנתמ

 .ונלש 10-ה ןוילג דובכלו השדחה הנשה לגרל

 .ןקחש לכל רותפכבו תחא היבוקב דייטצהל שי קחשל ידכ

 0 תמלשומו הבוט הנש
 מ"עב רואל האצוה עדילא תווצ לחאמ



 ףילחהל ךירצ
 פליטה תא

 לביטימלרפה
 .םיטקסיד ןנוכב

 .הלחתהל רוזח

69 
 :תא רתופ אל גז-ה
 ;ןורכז 640% תיעב

 .בשחמה םע

 :םידעצ 2 םדקתה

 שדחה בשחמה
 60וקג0 6

 .מ.ב.יל הכחמ הת

 תא לידגהל ךירצ

 ְי 7 /
 801/8-ל קסידה

/ 
 .תוחפל

 \שוחטסו(8 [?אמ תונקל ךירצ

2 
 םינרציהש תעמש .ךסמל

 .םיקדגמה תא < ₪ / הרי המתת מ < ₪

 .דחא % ל / 0 פ המידק ה 2
 | 1 : ןוווונמ.? אל וא סה 5

005 
 !ווםיבשוח עגר

 .דחא רות רבוע םייתניבו : ;
| 

 ךש הזו םויטנפה לש המגדה תיאר

 | .הטכוב ףוסאל ךלרצ .יתלמא (99)

 .דחא תונקל ידכ תיניצר |
 \שוחטסוופ אד-ש רבכ תעמש

 ב / : 4/3 ?םירחא םידבעמ לע םג ץורת =

 8 0% " 1 ג -.+י 8

 , .רות ןתמה
| 5 

 .ןשייתי אוה םג רחמ לכ .

" 
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 םלשומה ₪0-ל ךרדב

 םיאצמנש הלא לכל חולה קחשמ

 .םלשומה 0-ה ...ןמזה לכ תקחרתמה הרטמה רחא יפוסניא [ורימב

 ,תילארשי הרודהמ / 00 ₪462וא6 תכרעממ םיארוקל *הבוע הנש* תנתמ
 .ונלש 10-ה ןוילג דובכלו השדחה הנשה לגרל

 .ןקחש לכל רותפכבו תחא היבוקב דייטצהל שי קחשל ידכ

 תמלשומו הבוט הנש
 מ"עב רואל האצוה עדילא תווצ לחאמ



 6חרזוטוהה
 קזס66550ז
 תיגולונכט הריקס

 ק6חזוטהו'' קויס66550[
 !המצועה תא הלג



 הדובע-תנחת תמרב סיעוציב קפסמ [טווווטתו-ה דבעמ

 םיעוציבה ןחבמ | ,808092  יפ-לע 0 0 0

 ,הדובע תונחתל (ט6וס]ונוופזא) ינקיתה 00

 םיעוציב תמרב !טוווןוגזוו-ה דבעמ אצמנ

 תובוטה הדובעה תונחת לש וזל ההז 50

 לעופ ?0ח(וטנו-ה דבעמש אלא .רתויב 0

 הדובע תנחת לש ןועשה רדת תיצחמב

 לצח קר הלוע וילע תססובמה תכרעמו 120

 .הדובע תנחת ריחממ 20

10 
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 ₪ - ב יב

 7 = ל - . 7 0 0" - 2 כ בכ : , 2"
 ₪ ג א ב 9

 א א* ו יג ₪ א" א ג
 לטניא לש 1002? גורידה חתפמ

 קס ח(וטחו " זס06550ז-6

 קסחז!טהו " זס 0

1486" 6 

1486" 0 
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 [486" 6-25 (- -כ)
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 ,8250 92, 22 36חסח סיעוציבה ינחבמ ךותמ תורחבנ הדימ-תומאמ בכרומה ןותנ והז . לטניא לש םיבשחמ-ורקימה תמצוע לש גוריד הווהמ 1001? גורידה חתפמ *

 .לטניא תרצותמ סידבעמ-ורקימ לש םייסחי סיעוציבל תוסחייתמ תואצותה .?סואטז /6(16ז-ו

 (כש6כתצ6 דבעמ תועצמאב תכרעמל וקקדזת יתמ ,איה
 .לטניא לש ידיתעה סא !הזכ דבעמ לע תסטובמה

 -יללוז םימושיי םיצירמ םתא
 היגולונכט לבא .סדוק העש הפי ,המצוע

 יססובמ םיישיא םיבשחמ *
 םיריהמ סה 76ח1וטזח-ה דבעמ

 -בתכ יוהיז ,הידמיטלומ ,ידמימ
 .דועו המודמ תואיצמ ,לוקו די

 1 1 טרפ ,םסישמתשמה תיברמ רובע

 2 לע םוכמופש תכרעמ ,רתויב סיינעבותל

 ,הנש םירשעמ הלעמל ךשמב איה 1ת(61486 דבעמ תססובמ .הדובע תונחת ומכ
 חותיפ ,ןוכיתב לטניא הליבומ .רתויב הבוטה הבושתה ןיידע רובעל יאדכ יתמ רוצייל תלצונמ וז היגולונכט *

 .סידבעמ-ורקימ רוצייו תיברמש רחאמ דחוימב ?םויטנפל םירפושמ 1ח161486 ידבעמ
 דבעמ לע תוססובמה תוכרעמה

 החבשהל תונתינ [(64862
 וזל ההז היגולונכטל הטושפ

 ,6ת!וטזמ-ה דבעמב היוצמה

 .רתוי םיריהמו
 יקפוא תחתופ וז היגולונט *

 רתויו רתוי ינפב ,םישדח הנכות
 -תלת ןוכית ןוגכ - םישמתשמ

 סינפב לטניא תיגולונכטשכ
 יכ םיחוטב ויה - בשחמה
 תומיאתו המצוע סכידיב
 ! ךרדה לכ ךרואל םייברימ

 - הז רמאמ סיארוק סתאש ןמזב
 לש רוצייה בצק תא סיריבגמ ונא
 הלאשה ./6ח!וטזו-ה ידבעמ

 א |

 ,םיצופנו םימייק םימושיי לש תרפושמ הצרהל ףסונב ו 7
 הצוחנה המצועה תא ?6מ(וטמג :066550"-ה קפסמ [ה(6ויתה(10תה] :

 ואדיו תודיעו ןוגכ םישידח הידמיטלומ ימושיי תצרהל 168
 .תוינחלוש | ]גט \צסז] 15 םזסואותפ צוזוה]!סז טָע ]וס
 ןאס\צ ושו(| וורסז6 ןכסוצטז1\ו| 5ע510ח05 םזס

 זוגחרזופ 1!ו6 1וה65 26(וצסטת 1105
 ₪ !טנוטווטפשב התו תו\]טצ . ב זוגוג]!1-וה!1סזוה]
 טסוווקהתע 6 זוטוצ \צסז] זחסזס 0 ]גסות

 | הוו| ןוזס1וה1י1ע סרווגפס : )וסע טו :

 ₪ -% ב

 ,מ"עב סרוטקדנוקימס לטניא
 03-5483222 'לט ,ביבא לת ,3 'סמ ןינב םידיתע

 5 1993 1חוס] 60 ףיסזבווסה. 1161486, (2ש6ז1כחש6 גת [הו!טתה 36 712065 .0ז 1חז6] 6 קסזבווסה ןח
 1ת6 (25/% הת וח סותסז 6065.



 רוקמ הגיצמ לטניא
 תמצועל שדח

 לגוסמה ,בושחימ

 תוארוה יתש עצבל

 קפסמו תחא-תבב
 לש דוביע תויוריהמ

 ןוילימ 100-מ רתוי
 הינשל תודוקפ

 .(אז1:5)

 המצוע לש שדחה רודה והז
 תונכותה לכל םאותה

 - ךתושרבש
 ו
 דציכ ראתמ הז ריצקת
 ץ6מ+וטחג -ה דבעמ תיגולונכט
 רהמ ץורל 26--ל תמרוג

 םיכרד שולש

 רוצייל

 םיבשחמ

 םיישיא
 רתוי םיריהמ

 םיריהמ סיישיא םיבשחמ

 -ורקימב סיליחתמ רתוי

 .רתוי םיריהמ סידבעמ

 םיכרד שולש תומייק

 םיריהמ םידבעמ רוצייל

 :רתוי

 רפסמ תלדגה .1
 .םירוטסיזנוטה

 -תת סיביכרב שומישה

 סויכ רשפאמ סיינורקימ

 רתוי לילכהל םיננכתמל

 ןויללמ השולשמ

 בבש ךותב סירוטסיזנרט

 בלשל סילוכי ונא ךכ .דיחי

 .רתוי

 רזע-ידבעמ ןוגכ םיביכר
 ןומטמ תונורכזו םייטמתמ
 - דבעמה ךותב תורישי

 תא יטמרד ןפואב ץצקלו

 .השיגה ינמז

- | 
 קטו

 תוריהמ תלדגה .2

 םינש רסירת ינפל .)עשה

 ןועשה תוריהמ התיח

 .דבלב צייהמ 4.77 תיברימה

 צירהל סילגוסמ ונא סויכ

 המיהדמ תוריהמב דבעמ

 אל ןיידעו - צויהמ 66 לש

 .ךרדה ףוסל ונעגה

 רפסמ תלדגה .3
 תועצובמה תוארוהה

 .ןועש רוזחמ לככב

 -הפוס היגולונכט תועצמאב

 םילגוסמ ,השדח תיראלקס

 ונלש סישדחה סידבעמה

 תוארוה יתש עצבל

 .ןועש רוזחמ לכב

 לע ססבתהב
 ונרצ? ולא תויגולונכט
 ,שדחה דבעמה תא
 קטו זון זוו 120065501
 300 יפ ריהמה דבעמ
 -ורקימה ןמ רתויו
 תא ליעפהש דבעמ
 שיאה בשחמה

 .ןושארה

 .רנלש א86-ה תחפשמל אלמ הנכות-םאות שדחה 6מ(ןוטו-ה דבעמ

 א

 -ה דבעמ

 ק;אזוטמו
 לש תפומ -

 תוליעי

 קארד \נאו-ה דבעמ תא
 לנרצי לעפמכ ראתל רשפא
 רוצייה וק .דחוימב ליעי

 אוה ולש ישארה

 -רפוסה היגולונכטה

 תרשפאמה - ולש תיראלקס

 -וב חרואב עדימה דוביע

 ינש תועצמאב ינמז

 ,הז ךרוצל .ייתורוניציי
 לכ םיקלחמ תורוניצה
 סיחלושו ,םיעטקל הארוה
 השימחב עוציבל התוא

 הארוההש ןמוב .םיבלש
 בלשל דחא בלשמ תרבוע
 םדוקה בלשה הנפתמ ,אבה
 הארוה עוציבב ללחתהל
 בצק ץאומ ךכ .השדח

 .רכינ ןפואב עוציבה

 תביאש

 םינותנ

 דבעמה תונוכת רתי

 וקש חיטבהל תודעוימ

 אישב דובעי ישארה רוצייה
 האר) ולש רוצייה רשוכ

 ,ולא תונוכת .(םימישרת

 -רפוסה היגולונכטה דצב

 דבעמל תועייסמ ,תיראלקס

 ייחצפליי-ק6ח11טתו -ה

 ןוילימ 100-מ חלעמל

 ןועש בצקב הינשב תולועפ

 .צויהמ 60 לש

 רהמ המכ

 ?םתרמא

 -ה דבעמ יעוציבמ םיילפכ

 66 רדתב 1486 2

 תדיחי ,ףסונב .צייהמ

 ,הפצ הדוקנב דוביעה

 בולישל שדחמ הננכותש

 ,ק6ח1גטתו-ה דבעמב

 סיהובג םיעוציב תקפסמ

 דבעמ תמועל השימח יפ דע

 4860%2-66 -ה

 יריתע סימושייל

 .הקיטמתמ



 אוה רוטסיזנרט לכב וקה בחור
 0.8 ,םדא תרעש יבועמ תיאמ
 רשפא ךכ .קויד רתיל ןווקימ
 םירוטסיזנרט ןוילימ 3.1 סוחדל
 סוליצב ראותמה חטש ךותל
 קו .לאמשמ

 עוציבב םוצע לדבה

 תוריתע תויצקנופ

 םייטמיתמ םיבושיח

 יעטק דבעמל ונפסוה

 םיידועיי הרמוח
 לש עוציבה זוריזל

 תוארוהה שולש

 רתויב תוצופנה

 :הפצ הדוקנ יבושיחב

 .רוביחו קוליח ,לפכ

 ,ולא תונוכתל תודוה

 תיברמ תא עצבל ןתינ

 הפצ הדוקנב תודוקפה

 ןועש רוזחמ ךותב
 איה תועמשמה .דיחי

 יפ דע םיהובג םיעוציב

 תמועל השימח

 דבעמ ילעב םיבשחמ

 14861202-66 ססובמ

 וס תדואב
 טסואד טאוד

 רשפא-יאש רמא ימ

 םירבד ינש תושעל

 ?תחא-תבב

 6ת(1טזח-ה דבעמל
 תורוניצ ינש ןושארה
 ,הז דצב הז עוציב
 תוארוה עוציבל
 לוכי ךכ .םימלשב

 יתש עצבל דבעמה
 .תחא-תבב תוארוה
 הארוהה תלבק רחאל
 ,יקלחה החונעיפו
 םא טילחמ דבעמה

 תא עצבל רשפא
 ליבקמב הארוהה
 .רותב האבה הארוהל

 רתאמ וניא אוה םא
 ,ןהיניב יהשלכ תולת
 תוארוהה יתש תוחלשנ

 תורוניצה ינשב

 -וב עוציבל ,םיליבקמה

 .ינמז

 םטסמה56ג| ₪

 .רשוכ בבשל ונקנעה
 !וזיח

 -ה דבעמ תא וננכית
 ןונגנמ סע ה1וטתו
 3זפגוסת) יוזיח
 ןורכזו -(716010(ו0
 םשב עודיה ןטק ןומטמ
 תויופעתסה ץצוחיי
 טזפתס]ו (הזשס| ) יידעי
 הזוח ןונגנמה .(סט6ז
 ןוויכ הזיאל שארמ

 הארוהה ףעתסת
 יוזיחהשכ .תעצובמה
 -ב הרוק הזו) קייודמ
 ,(םירקמה ןמ %

 תופעתסהה תעצובמ
 הריבגמו - יוחיד אלל
 .דבעמה יעוציב תא

 המוד םינותנה קיפא

 64 ןב ריהמ שיבכל

 .ךות לא םיביתנ
 דבעמה

 ועוני םינותנהש ידכ
 ,תיברימה תוריהמב
 קיפאה לדוג תא ונלפכה

 ת1וטחו -ה דבעמב

 הלפכהה .ןושארה
 תומכ ןומיז תרשפאמ

 .תחא-תבב הלופכ עדימ

 ץרפ בצמ סייק ,ןכ ומכ
 תרבעהל (טווז8+ ז11000)

 רתויש ךכ - הריהמ עדימ

 ותדועתל עיגמ עדימ

 .רתוי הבר תוריהמב

 הקידב תעצבתמ ,ףסונב

 תחטבהל תיטמוטוא
 ידכ ,םינותנה תומלש
 סינותנהש אדוול

 .םסינוכנ םה םירבעומה

 64-םוה 5

 ה :ץ

 בבשה לע ןומטמ ןורכז

 תונורכז ינש ללכמ דבעמה

 בייק 8 ינב םידרפנ ןומטמ

 תודוקפ ןוסחיאל דחא לכ

 תונורכזה .םינותנו
 -וב הדובע םירשפאמ
 תודוקפ לומ תינמז

 - האצותהו סינותנו

 .תכרעמה יעוציב תרבגה

 לע ןומטמ תועצמאב

 תא סירמוש ונא ,בבשה

 הברקב ינויחה עדימה

 יירוצייה וקייל תיברימ

 ןמזל רשפא ךכ .ישארה

 תאו תוארוהה תא

 .ןמז זבזבל ילבמ סינותנה

 ,םירקמהמ 95% -ב

 .די גשיהב יוצמ עדימה



 רחב ךרועה ם
 (=סודסמ5' 0₪0ו05) ךרועה תריחב
 םג איה 00 ג 642וו5-ה לש
 ישמתשמ ינוילימ לש הריחבה
 םיפידעמש ,םלועה יבחרב בשחמ
 ץ/=5ד שמא תיבמ 64שוגה קסיד
 םייגולונכט תונורתי לעב - סווד\1
 םעטו אילפהל חונ ריחמ ,םיבושח
 ...םינש םתוא הוולמש חבושמ

 ל ואז 6חא סוסו

 ץ/ם5ד םחא לש 6 תרדיס
 עצוממ השיג ןמז העיצמ סו6וד1
 לש םינותנ תרבעה בצקו 13705 לש
 /האירקה תוריהמ .היינשל 8
 תוקידבב עיגה םיצבק לש הביתכ
 םיקסידל .היינשל 37.55א-ל וכרענש
 64א לש 80-58 ןורכז
 האירק עצבמה (550ו/5אדממ)
 לש 6405 ןורכזו המידק הביתכו
 .128% דע

 ש/ם5ד שח לש םירצומה וק
 !ס= םיקסיד םויכ ללוכ סושוד
 ,1718 ,1208 ,85₪88 לש םיחפנב
8, 256/8, 340/8, 4258 

 .בורקה דיתעב 540/81

 ,64עו48 םעטה

 תוחפ הברה ריחמה

 ה שוהח
 שדח

 תוירחא תונש 3
 םע קוושמה םלועב דיחיה וסס קסיד
 3408 םיחפנב) תוירחא תונש 3
 (הלעמו

 קפסל הנפ אנא :תונמזהו םיטרפל
 ךלש םיבשחמה

 .םלש בלב
 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 תמ"עב סקינורטקקללא
 8 חולישה 'חר
 הוקת חתפ
 03-9240812 ,9233257 .לט
 03-9244857 .סקפ



 בשחמל ךפוה ישיאה בשחמה
 ילסרבינואה

 ,סמטסיסורקימ ןאס (680) לייכנמ ,לינקמ טוקס רשאכ

 תדעוימה הלעפהה תכרעמ ,501/4815 תא הנושארל גיצה

 הדובעה תונחת תביבס רבצנש הנכותה רגאמ תא ריבעהל

 :המיהדמ הרהצה ריטפה אוה ,ק6 תומרופטלפל 50א לש

 הירוטסיהב ונינבש המ לכ תא הנכסב דימעי סיראלוס לש ןולשכיי

 תורבח לש תלוכיל תפומ איה ןאסש ךכב בשחתהב .ייןאס לש תירואטמה

 אסיג דחמ 0-ל יביטנרטלא לולסמ גיצהל תוינתפאשו תוצימא

 ריקה לע תבותכה סה הלא םירבד ,אסיג ךדיאמ םייצכרמה םיבשחמלו

 ,יכנתה ררושמה ירבד לע הזרפאראפב .הדובעה תונחת תוינרצי לכ לש

 !תוחמוגה יבוזיא ודיגי המ ,דיתעל הדרחה הלפנ 50א-ב סא

 דרקפ טלויה ,מבימ הדובע תונחת רתוי תרכומ רבד לש ופוסב פטא

 תחלצומ הריגהב יולת הדיתעש בושחל הל סרוג המ זא .דחי סג לטיגידו

 םינרציה לכמ ונעמש (ןיידע תמייוסמ הדימבו) הנורחאל דע אולה !פ0-ל

 לטניא תרוטקטיכרא ססובמ ייעוצעצייה לע םיינוריא לוזליז ייוטיב ליינה

 תוססובמ הדובע תונחת לש האלפומה תלוכיב תיטסיטילא תוחבתשהו

 !רוחאמ הרושק תחא די םע 26-ה תא חצנל 6

 םייתנשב 26 גשומה רבעש קומעה יונישב אצמנ הבושתהמ קלח

 הליחתמה סיבשחמ תירוגטקב אלא עוצעצב רבודמ אל בוש .תונורחאה

 ימושי וילע ץירהל םג ךא ,הצלוחה סיכב תאשל רשפאש ןובשחמב

 ידבעמ 16-ב םידייוצמה ,י'םיתרש רפוסייב תרמגנו ,םיאלמ ואוח6ס0שב

 תא ןייפאמה .יוצמ א1/ןאתא אום לכב תורחתהל סילגוסמו סויטנפ
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 תרוטקטיכרא וניא 26 הירוגטקה תא ןייפאמה

 ץירהל תלוכיה אלא הלעפהה תכרעמ וא ,הרמוחה

 .ייק6 ימושייי םשב עודיה םימושיה רגאמ תא

 אלא הלעפהה תכרעמ וא ,הרמוחה תרוטקטיכרא וניא 96 הירוגטקה

 םשב עודיה םימושיה רגאמ תא הירבחמ דחא לכ לע ץירהל תלוכיה

 ךא ,רקיעב 05/2-ו \/וחסמ אד ,תושידחה הלעפהה תוכרעמ .ייסס ימושויי

 20-ה םלוע תדרפה לש ענמנ יתלבה ךילהתב ולחה ,תורחאו טחואו/ג6 םג

 :תויתורחת/תומיאת לש תודרפנ תוריפס שולשל

 (אפלא ידבעמ) לטיגיד לומ לטניא דדומתת הרמוחה תריפסב 4

 סטנמורטסניא ססקט - ןאס ,(טסא6ז 6 ידבעמ) הלורוטומ-לפא-מבי

 סקיפרג ןוקיליסו (קג/8156 ידבעמ) דרקפ טלויה ,(52486 ידבעמ)

 הזה קבאמה .20-ל ישארה עונמה קפס לש דיקפתה לע ,(אוזק5 ידבעמ)

 .דבעמה תרוטקטיכראל הלעפהה תכרעמ ןיב רשקה קתוניש עגרב חתפו

 דיתעבו יאוחטסואפ אד) טפוסורקימ הנרחתת הלעפהה תוכרעמ תריפסב 4

4 | 
 1993 טפס לארשי ?6

 ,(ואסזאו366-ו 05/2) מבל ,( 0

 ןאס ,(א6וו/ג6 / טחוא\/ג6) לבונ

 סבויג םא) א6א156ק ,(סיראלוס)

 םיעצמאה תא סייגל חילצי

 תוכרעמו (םיקנעב תורחתהל

 קפס אלל הנרגהתש הלעפהה

 הלעפהה תוכרעמ לכ .לפאו ₪? ,לטיגיד תביבסמ

 ,הרמוח תרוטקטיכרא לכ לע ץורל הנלכות 6-ל

 םיראניב םימושי יקשממ הנקפסת ןה ינש דצמו

 .טאזא ימושיל ןהו וץוחטסוצ ימושיל ןה םימאות

 לש בצמ רצווי םימושיה תריפסב %

 לכ שוכרל לכות .םימושיה לש היצזילסבינוא

 ךלש הלעפהה תכרעמל תמאות הסריגב סושי

 26 תביבסב תודרושה תחא איהש יאנתב)

 סע תיביטרפוארטניא הייהתש ,(השדחה

 לכב .םירז םימושי םעו תורחאה תואסריגה

 יייע םושיה תריחבב רושק הייהת אל הרקמ

 סא ןוימטל דרת אל ךתעקשהו - הרמוחה תריחב

 .דיתע הל ןיאש הרמוחב תרחבש ררבתי

 תודרשהה רצי

 תודרשהה רצי אוה ליינה ךילהתה ירוחאמ חכה

 אל תיניצר הרבח ףא .ףנעב תולעופה תורבחה לש

 חותיפה תוינידמ יייע בתכוי הדיתעש הנכומ

 תוכרעמ תוינרצי .תרחא הרבח לש תויתורחתהו

 לאדווב םימושיה תוינרציו לטניאב ןדיתע תא תולתל תולוכי אל הלעפהה

 תוינרצי ,ינש דצמ .טפוסורקימל ןיטולחל רסמתהל תונכומ אלש

 ,םימושי + הלעפה תכרעמ + הרמוח תובלשמה תוידוחיה י"תוליבחייה

 רצונש תולעל תלעותה סחי סע דדומתהל ןתורשפאב ןיא יכ רבכ ודמל

 , .ק0-ה קוש ומכ ,ייחותפיי קושב

 , םירדגומו םירצ םיטקפסאב תורחתהלו תוחמתהל אוה דיחיה ןורתפה

 תיביטנרטלא הלעפה תכרעמ ,סויטנפל יביטנרטלא 090 :קושה לש בטיה

 לע הרקמ לכב .םיירוקמו םישדח וא רתוי םיבוט םימושי ,ו/וח605-ל

 קושב ומוקמ תא אוצמל לוכיש רצומ ,רמולכ ,ייפ6 םאותיי תויהל רצומה

 תולעופה ,תורחא תורבח תואמו תורשע לש תוליעפה יייע רדגומה

 .תורחתו הזויבמס לש הכובס תכרעמב

 תורבחל .תוינרציה לכ לש ןחורל הניא הטיאל תפשחנה הנומתה

 קרו שממ לש ''תיתוברת הכיפהמייב רבודמ ,לטיגידו מבי ומכ ,תוקיתווה

 תכלל ןתוא לאי תינרמש השיג לע הנורחאל ומליש ןהש ארונה ריחמה

 אלל הנסנת ,טפוסורקימ ומכ ,תויביסרגאו תוריעצ תורבח .20-ה ךרדב

 הרדגהה תא רצהלו רשפאה לככ הבחר הירוטירט לע טלתשהל קפס

 ישוק .ךכב הנחלצת ןה םא קפס .ןהלש רצומה ביבס 26 לש הבחרה

 תובגל תוליגרש ,א/ג1אתא אום ימושי לש תוינרציה ינפב דמוע דחוימ

 םיריחמ .ןהלש הנכותה תוליבח רובע רלוד יפלא תואמו תורשע לש ריחמ

 ימ .ק0-ה לדומ לע ססובמה בושחימ סלועב םיליבק ויהי אל הלא

 היצרגטיאייה יחמומ ,םינטקה הנכותה יתב םה הכיפהמהמ וחיווריש

 יקסיעה שמתשמה תא טוונל וכרטציש ,הכימתה יזכרמו י'תילקיטרווה

 לש ריחמהמ םיזוחאב) םהלש קלחה .הריחב תויורשפא לש שדח םלועב

 הנכותה רחבמו דרי הרמוחה ריחמש לככ לדגיו ךלי (יבושחימ ןורתיפ

 .לדגי



 ו
 ןמזה ןחבמב םידמוע

 :עבש ראב = 02259220 .3 יאני - תבשחוממ היגולונכט .02-233550 .ללכ זכרמ - הנמוא :םילשורי ₪ :םיי צי

 '0.יט ;053/ 824513 ,10 ביזנה לאומש - םירשחמ .*נ.ג :הינתנ ₪ 03-9362370.2/3 חיה עצב לב

 הנפדש :תרצנ ₪ 06 342749 .55 אישנה - רקחמ .06:33391 ?7 .זל אישנה - םיבשחמ ןרע :הרדח = 6 ירחסמ זכרמ

 יבא לת = 03799134 ,25 ןדריה - םיבשחמ םר :ןקרב ינב ₪ 03-9653591 ,28 לצרה - םיבשחמ ידימ :צ-לשאר ₪07 200

 לצרה ₪ 52 5 םינובה - קוקיפ :ןורשה דוה ₪ 052/923692 ,86 זלישטור - דילא :אבס רפכ 24

 תוצופת - שגד :םייתעבג ₪ 03-9248557 18 לעפא - ןיטאגמ :הוקת חתפ ₪ 051 29888 .ופ זמר - םיבשחמ ץיח :ןולקשא ₪8 6

 :םיידעלב םיגיצנ
 .מ"עב המסידא
 ביבא"לת 45 הלואג 'חר
 .037510258ו :.לט
 0375102584 :.סקפ
 םירחבומה םיקוושמה לצא גישהל
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 57 41226 .?3 תורזתסהה - ןורוז ,057-279095 ,67 רודלפמורט - דנלורקימ

 יתע :הפיח ₪ 06 527683 .2 תרש - .יס יס.רא :הלופע ₪ 053:342206.8 לצוה - רא

 53750 ,ערק רפכ - םיבשחמ דיע :הייבר'ג לא קאב = 052597043 פו בולוקוס -רימ
 03 5717138.6 לארשי

 לש תושדחה 5ושוא+ד 0
 תואלפנ תושדח ךל תואיבמ 'ןזיטיס*
 תוטקש - טקשששש :הספדהב
 (לביצד 43 קר) וידו רזיילומכ טעמכ
 ..הכיס תוספדמ ,םצעב ,ןהז

 עבצ ימגד תוספדמה יתשל - עבצו
 םינווגב הספדה םירשפאמה
 דואמ .העונצ תולעבו םיביהרמ

 תעדוי 5ועוד 200240 - תושימגו

 תופטעמו דידב ,ףיצר רייגב לפטל
 לגפ |היתשל .תונימאו תויחונב
 הלעפה רשפאמה יתודידי הלעפה
 םדקומ דומיל אלל

 דע הספדה תוריהמ - םיעוציבו
 שארב תוכיס 24 ,ש"לס 0
 .םיטנופ לש םוצע ןווגמ ,הספדהה
 (504/ 481 ₪ =075) יסחי בתכ
 ל תייניכתהמ ןטק קלח קר הזו

 "7 הקינעמ סחו26% קר - םייתנשז

 תוספדמל תואלמ תויחחא תונש 2
 .הספדהה שארל םג .התרצותמ

 קה וגיצר ,תעדי אל םא - ןזיטיסו
 ינפי דיגאת וניה 0ח26%-ש ריכזהל
 םינועש ,תוספדמ רציימה ימואליבר
 רבכ םכאותמ ינורטקלא דויצ ןווגמו
 ...הנש לסימרתוי

 ילעבו הביבסה תדיזי איה סוזוקשא
 והוקמ לע לבח אלל םלוצ יכותה .םייחה
 בשחמ תכרעמב הזבוע הנומתהו

 ₪0 464206 יכרוע םגש אלפ אל
 םיתיעל 0וזח25% תוספדמב םירחוב
 תחא המגדה ירחא .ךכ לכ תופוכת
 רחבת התא םג

 057 230643 ,'ב המשק ,בגנה ןוינק - לסיפמא ;ס:

 ילא אנט

 - תעדו ןונגס :הנומש תירק ₪ 04 311048 ,טסופ ק'צ - דיי

 רט כר - םיבשחמ ןוכימ .ג :תליא ₪ 06 585094 ,םיקוושה זכרמ - לוק שיח :ןאש תייב ₪ 00564003 ישישה קילו

 ב ןקרומרמ - טנ יס יפ ,0 298559 ,ד8 הדוהי ןב - הנמוא ;03-299963 .87 בושרנור - אמ ;03 004055 1 ןימינב תלחנ - סופמילוא :
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 םיבשחמ ןרצי דוע אל

 הלודגה הדיחיה םיבשחמה תרבח איה 18%+ש םיעדוי םיטע //₪/ א

 סיגצש םיעדוי םג סיטעמ .ינאירוקה 5411511א0 ןרצנוקמ רתוי

 תויתוכיאה םיבשחמה תורבח יייע םירכמנה םיבר (םירוטינומ)

 סיעדוי תוחפ דוע .541/151א6 ידי-לע סרובע םירצוימ

 םיבשחמ קפסל לגוסמה סלועב דיחיה ןרציה איה 51/1511א0-ש

 סאה סיטרכו ןורכיזה יבבשמ לחה ,הרבחב סתומלשב םירצוימה

 .תוספדמו תודלקימ ,םיקסידב הלכו

 םשה ךרובע לבא ,ונלש רוביצה יסחיב ןבומכ איה המשאה

 ,תוכיאל תללוכ תוירחא :דחא רבד רמוא בשחמה לע א

 תיתיישעתה הרבחה קרש תוירחא .בשחמה יביכרמ לכ תא הפיקמש

 .קפסל הלובי חלוטר הלדוור 195

 םחוופט6

 וטופ6

 541/151א0  יבשחמ תא תידעלב תקוושמ קט-ייה התלד

 הלעמל לש ינכט תווצ ,לארשיל הרבחה לש יסנניפ יוביג םע .לארשיב

 תתל סילוכי ונחנא .הרחתמ אלל יטסיגול ךרעמו םיחמומ 20-מ

 תורישה תא וניתוחוקללו הל יוארה קווישה תא 541/151!א(0-ל

 .לארשיב רתויב בוטה

 עדילא



 מ''עב רואל האצוה עדילא
 ביבא-לת '16 ראה תרצות יחר

 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03-6966231 :ןופלט

 03-6963080 :סקפ

 עדילא הדוהי :1רוע

 עדילא רמת :בוציע

 איג דיוד ,רימא-יבוש המר :הקיפרג

 ללד הנאיד :םייונמ

 ןמדלוג ברימ :סילילמת דוביע

 :דדוב ןוילג ריחמ
 מייעמ ללוכ חייש 0

 תליאב חיש 0

 :תונוילג 10-ל יונמ
 מייעמ ללוכ חייש 9

 :תונוילג 25-ל יונמ
 מייעמ ללוכ חייש 9

 עס או\0/21אש לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי
 .קרוי וינמ 217 00חותוטתוסג00ת8 תרבח

 רוקמב ועיפוהש םירמאמל םירצויה תויוכז

 קס עו\0/שזאפ לש תיאקירמאה הרודהמב

 217 0סחותוגתוס300ת5 תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה קס א/0/2זאמ.

 217 60 ותת

 יתכרעמה רמוחה ראשל סירצויה תויוכז
 האצוה עדילא"'" לש סה סגרותמה חסונלו

 תילארשיה הרודהמה וגול ."מייעב רואל

 תורומש תויוכזה לכ .סושר ןמיס אוה
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 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא
 "םסרפמה סורופ"ו "לארשי קזבמ" םירודמב
 אוהו רבדב תועגונה תורבחה י"ע ונל רסמנ
 תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע םסרפתמ
 סה םירמאמב םיעיפומה םינושה םיירחסמה
 .תוסחוימה תורבחה תולעבב סיירחסמ םינמיס

 םז.ץ ג כ נפוופתוחפ 6.

 16 10206 11881602 51. 1761-/\צו, 61091,
 בו

6: + 
 פא +7 --0

 4ווסז 6חט0ג 3

 דש 157361\ ם6וטסה 0[ 6 א140 421אמ 5

 קטפ1ו5ת66 טחס6ז 1166ה56 [זסחו 27:

 (>סחוחוטחו6811005 (2סחו קת , 46 טז,

 אטו 'ץסזא. 4110ח8] 116085 הקקשגתהק וה

 קס או 0 71 / 161: ם0וזוסח וז
 ואסתט סח ק1חה||ץ קט5\1ח66 וה 6 5

 4וטסה 01 א 140 21אש גס וש

 ססקץה קחו זס סו 2

 (2סחו חוטת10811005 (0סחו קת.
 9 60 קה קו

 (>סתוחווח1681ו0ח 00 חוקת

 | הקו תסנ666. א א140/471אם 5 ב

 1366 חוז% 0[ 2101 (0סחוחוונתו 05

0 
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 לטוט :תורש תכשל.וידוטס ןייזיד :דומוע תנכות

 ןורהא תיכירכ .איית ,לק :סופדו תוחול .סקיפרג

 1588א8א8 5

 1993 רבמטפס ,10 ןוילג תילארשיה הרודהמה /ק0 46

 ע6 וג642זאמ / 88 םזז םסזחנסא אס. 10, 50קדאם< 4

 תומגמ 6

 וועאר טבמב 0
 .םישדח סירצומ תריקס

 םלשומה 56-ה 2
 .ךל םיאתמה ישיא בשחמ רוחבל ךיא

 תלמלשומה תכרעמה .ב קרפ 0
 !ךיכרצ לע הנעת תיסיסב תכרעמ וזיא :םלשומה 6-ה תריחבב ןושארה דעצה

 תמלשומה הגוצתה .ג קרפ 6
 .יפרגה שמתשמה קשממ ןדיעב ואדיוו םאתמו גצ לש הריחבה

 םלושומה קפידה .ד קרפ 25
 ריהמה םג ףייע קסיד סע .ק6-ה לש םיילגרה אוה חישקה קסידה

 .ץורל השקתי םידבעמב

 םימלשומה םירזבאה .ה קרפ 1
 רתויל םייואר םירחא סירזבאו לוק יסיטרכ ,םירבכע ,םידילק תוחול

 .םהל קינעהל לבוקמש הממ בל תמושת

 רודיבו םיקפע לש בוליש :6פ ₪0 6
 .םירוטילקתה סוחתב סלועבו לארשיב השענהמ ןוכדיע

 הלימ לומ הלימ 6
 םיירבעה םילילמתה ידבעמ ינש ןיב האוושה

 .\שסאפ לומ יישגדיי :ואאפסו/5-ל
| 

 תלמלשומה הלימה 64
 .\\סז0ק6ח6-ב ורקמה תלוכי

 דבאלו טוחדל 6
 .תונומת לש הסיחד תויגולונכט

 םלשעומה םדומה 3
 .לארשיב םג תוארל םיצור ונייהש םימדומה

 ילארשי קזבמ 8
 .תוילארשי תורבח לש תונותיעל תועדוה

5 
 ו!5ח 6ו םפוזוסא
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 6 אד/8תאשםא תכורעתמ סימשר

 תרש/חוקל יבושחימ תכורעתב יניע וזח המ ונימאת א

 ,י'םיתרש-רפוסייה לכ ןיב .ןוטסובב הנורחאל הכרענש

 תמושת ךושמל וצמאתהש קספ-לא יבשחמו 8410-ה יכרעמ

 18או 370 בשחמ לילכמה (או64 קיפאל) דיחי 26 סיטרכ היה ,ריחמ לכב בל

 ,יטרדנטס הבחרה סיטרכ לע םלש א/41את8 אש .ןוכנ םתארק ,ןכ !אלמ

 לש המצוע סע 26 אל .רתויב בורקה 90-ל עקתהל ןמוזמו ןכומ

 ןנכותש ,סיטרכה !50-ל הבחרה תיצפואכ א1גז[א- אופ אלא ,א/ה1אחת אמ

 ,סלועב רתויב בכרומה יגולה יכרה תרזעב מבי לש לעה יבכוכמ דחא יייע

 מביש רתויב קזחה יזכרמה בשחמהמ תירישעל ךרעב הווש המצוע קפסמ

 תא ץירהלו 25/2 תרש לכ ותוא עוקתל ןתינש ךכב בשחתהב ,טעמ אל .תרכומ

 .א/ג[א-ת גאו8-ה יבשחמב םילודגה לע הצרש - שאו הלעפהה תכרעמ

 גוז דצל ,מבי לש 295 שדחה סיצבקה תרש ךותב ןקתומ היה אוה הכורעתב

 .841פ 5 םיקסיד ךרעמו 486/50 ידבעמ

 סיטרכה .05/2 הלעפהה תכרעמו םידבעמורקימה ידי לע להונמ ומצע תרשה

 יתורישל תקקזנ אל תשרהש ךכ ,(082) סינותנה דסמ לוהינל קר שמשמ

 אלל (0ו/א5121א0) "ןוטיקיי עצבל רתויב הלקה ךרדה וז .א/41אתת גאומ

 ,א!/ ]אתא גאוט-ה לש הלעפהה תכרעמ םע ,ןשיה םינותנה דסמ .הריגה תויעב

 ,םיהדמ שממ אוה ךכב יגולונכטה גשיהה .ק6-ה ךותב ןוכשל םירבוע טושפ

 !ותיא תושעל המ גשומ מש ןיא מבילש הדבועה רתוי דוע המיהדמ לבא

 הזכש רותבו 26 רצומ אוה הזה סיטרכהיי :(טוטיצל אל) מביב ריכב יל רמא

 לבא .סיאנ חוור ילוש ריאשהלו רלוד 2000 תוביבסב ותוא רחמתל רשפא

 100,000 לש יתימא יווש גציימ אוה א[גזאתת \אומ יתורישב םישמתשמל

 ונאו היעבה סע דדומתהל ךיא םיעודי אל ונחנא ,תונכה אולמב .רלוד

 :תויורשפאה לע ובשחת .ייסירקבמהמ בושמ לבקל ידכ קר ןאכ ותוא סיגיצמ

 !םירואזונידה ןדיע לוסיחל השעי הז המ .רלוד 2000-ב א1 זאת \אומ

 םימושיה יקשממ תמחלמ

 השענ ןורחאה דעצה .טפוסורקימ לומ דדומתהל םיאצוי סלוכ ןורחאה ןמזב

 ,הלש הנטקה א6וואא6 תקלחל השעת אד-ש הממ תגאדומה ,לבונ ידי לע

 .שדח ו 481 לודומ ףרצת איה 8-05 לש הבורקה הסריגל יכ הזירכהש

 ,\אוחבסיא5 4 קק1ו0גווסח5 81חּגזְע [חו6ז[86 חנומה תא םיגציימ תוביתה ישאר

 לבונ .טפוסורקימ לש 41-ל רושק וניאש וצוחסאפ ימושיל קשממ רמולכ

 ,(מאת איה ךכ םשלו יפרג שונא קשממב הלש תכרעמה תא שיבלהל קקדות

 אוסדוא ןקת תא ,הארנכ

 לבא .שא[א תביבס לש

 דעצ השעת איה יכ ןכתי

 שוכרתו רתוי דוע צימא

 קשממב שומיש תויוכז

 לש שמתשמה

 וראת !שוטניקמה

 :ךוביסה תא םכמצעל

 שבלומ שוטניקמ קשממ

 אל המ לבא .סא 005 עונמ לע אס פ11. תביבסב םיצרש ,\/וחטסיאפ למושי לע

 !סטייג ליב לש ייצילבייהמ ןנוגתהל ידכ םישוע

 חינמ ינא .םיקשממה תיזחב שחרתת י90-ה תונשב תירקיעה הכרעמה ,יתעדל

 תודדומתמה לכש ירחא ,עגרת הלעפהה תוכרעמ ביבס תיחכונה המוהמהש
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 הפירוק

 ותוא רחמתל רשפאו 26 רצומ אוה הזה סיטרכה

 יתורישב םישמתשמל לבא .רלוד 2000 תוביבסב

 רלוד 100,000 לש יתימא יווש גציימ אוה אתת מ

 הר רבו וה תכהוקסה ט-רההקהקהתכטוט קוסקו

 תונוכת לש המוד ךרעמ סע הבצייתת

 .הרמוחה תמרופטלפב תולת יאו

 וב ,רבעב ונעדיש ,בצמל זא רוזחנ

 תכרעמל עדומ אל ללכ שמתשמה

 דיחיה רבדה .ולש בשחימב תנקתומה

 סוחתבו קשממה אוה ותוא ןיינעמש

 םיקשממ ןיב רוחבל חמשי אוה הז

 סויכ ירשפא רבדהש יפכ ,םייביטנרטלא

 % .עאזא תביבסב

 24 הבורקה 8-05 תסריגל תתל תננכתמ לבונ

 מבי .תיתימא תולטמ יוביר תלוכי (7 הסריג)

 תא לולכיש ,הלשמ ₪005 7 איה סג הניכמ

 ועסהאק/גספ קשממו 05/2 ךותמ סאו ןיערג

 ןיב רוחבל לכות הנש דועבש ךכ ,הטעמכ

 הנפרטצת סהילא .םינוש םי-סס5 השולש

 \/וחטסשב לש תוידיתעה תואסריגה

 ,(רזגימ לכל הנוש םעט הניכמ טפוסורקימ)

 ןגלב הזיא .ןהינימל שא]א-ה תואצוי לכו 2

 !רדהנ

 רתוי םילודג םיגצ לש ןופטש

 לש רידא לג יייע בורקב ףטשהל םייופצ ונחנא

 רתוי םיבוטו רתוי סילודג ,םישדח בשחמ יגצ

 .םויכ הדובעה תונחלוש תא םיסלכאמה הלאמ

 אוטזדזפצאס תרדיס םע אפס לש החלצהה

 הריזל תולודגה תורבחה לכ תא האיבה 6

 תא דירוהל תונוכנו המיחל חור סע ,תאזה

 מבי .תיחכונה הריפסוטרטסהמ םיריחמה

 הרחתתש ,םיגצ תביטח םיקהל תננוכתמ

 תוביטחה ראשמ דרפנב ימלועה קושב

 רצייש לעפמ תונבל הרמג 465% .תולוחכה

 - תורקיה ךסמה תורפופש תא םג הרובע

 לע ךומסל הצור אלש ימל תיטירק היגולונכט

 תא הנורחאל הננעיר ספיליפ .םיינפי םיקפס

 תיניפה אסא14 וליפאו הלש םירצומה וק לכ

 .הזה טהולה קושל סנכהל הטילחה

 הילעה תובקיעב הררועתה םיגצל הלהבה

 סיגצ ףאו שטניא 17 יגצ לש תוירלופופב

 ואדיוו ימאתמ לש תלוכיה .רתוי םילודג

 ,ההובג עבצ תוכיאו (רתויו 1024א768) ההובג הנחבאב הנומת גיצהל םישידח

 ןשיה שטניא 14 גצה תא הכפה

 קשממל ךרדב ןורחאה םוסחמל

 .תמאב ןיע ביהרמ יפרג שמתשמ

 רשפא יכ םירמואש הלא לכ

 סניא תרבחמ בשחמב קפתסהל

 שומיש .םירבדמ םה המ םיעדוי

 ךסמ אלל 05/2 וא \/וח60ש5-ב

 רתויו רתוי .החידב אוה לודג עבצ

 ןורתפהו תאז סילגמ םישנא

 17 גצ םויכ .םיגצה תונחל רתויב הרצקה ךרדב סתוא ךילומ וליאמ ןבומה

 םורגתש םימדה ץחרמ רחאל לבא ,ידמל רקי רצומ ןיידע אוה שטניא

 .דחא ומצעל תושרהל לכוי דחא לכש המרל ודרי םיריחמה ,השדחה תורחתה

 .שטניא 21 םיגצל ההימכה ליחתת זאו



 סוחט סוז חססטס | :לוע םיוערמ םקוושמ | חד חעגל
 ד

 ₪ =צעןו םדד

 עיתפמ ריחמב תספדמ ץיוות ₪3 קג6גהס | 3

 1 4550.שד תוספדמ 600-ח0ו/
 .3251/ 500 תוריהמ

 .םלועב תובוטהו תוצופנה = | ,שוטעקמ ,ו\םדסמ ₪8 ,₪0. םע הדובעל
 ,עבצו רוחש ויד תקרזה תוספדמ .8שא גוסמ הדובע תונחת

 ,ינועבצו ונומ םירנקס
 ויד תקרזהו םיטע ינוות
 חס 0704 יבשחמ

 360 כקו - רזייל תוכיא
 תיטמוטוא הנזהב 4/\-//2 םילדג

 4110080 -ל תומיאת
 ₪ 051 60701 -ו 161 :תויורשפא

 0 שוטניקמ ,יליבקמ ,ירוט רוביח
 .הדובע תונחתלו

 .04-527354 .סקפ ,04-515777 .לט .61 תואמצעה ךרד - הפיח | 'תושו (%- 0

 .03-5610627 .סקפ 03-5612079 .לט .31 ךבילרק בוחר-ביבא לת | מעב 0

 תעבוקה איה ךלש עבצאה יקיזחמל .תוחנה

 + שש ;סואד םיטרכ

 יארוק ןודעומ
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 לש קווישו רואל האצוה 'ףנרקי' תרבחמ

 יכ ונל ועידוה - םיבשחמ ירפס

 םירפסה לע 15% לש החנה ןתנת
 ,15.5"א10"א 7.5" תינחלוש הרוצתב חשקומ 6204860% ,יתיישעת בשחמ ףנרק תאצוהב "10" " תי יתיי בשח

 יביטקרטניא ינועבצ 64 ךסמ לעב ,286/386 דבעמ םע 9"א12"א 4" זראמב וא

 םידיינ םימושיל וא תיתיישעת וא תיתדבעמ הביבסב הלעפהל דעוימ ,עגמל שיגרו םירפסה לע 10%-ו

 ,4 א 16 011 \₪115156510  ללוכ סאה חול .(רבכעב וא תדלקמב ךרוצ ן ( .ימע-דוה תאצוהב | וו / תדלקמב ךרוצ ןיאו רחאמ

 ,תכרעמה לע ץירהל ןתינ .ןומטמ ןורכיז 1א18ל תורשפא ןכו ,ןורכיז 32018 דע

 וא/ו 05 ל ףדמה תונכות ראש ןכו ,וצזאססש/ וא/ו 05 :הלעפה תוכרעמ רשקתהל אנ םיטרפל

 .יתיישעת זראמו ילסרבינוא חכ קפס תללוכ הליבחה .ואזאפ 5
 2 2 2 4 ,קנרפ לארשיל

 (נ=!\צתו| . כ( 03-729867 :לט
 6 0 א >; ס0 א ג זו ס א



 בחוד

 ךלש האבה הלעפהה תכרעמ

 סלועל רוכמל הסנמ התא סא - ארונ חוכ איה היצרנ

 ,מבי ונימאה 1987 תנשב .השדח הלעפה תכרעמ

 תונותיעבו הישעתב םיחמומה תיברמו טפוסורקימ

 יכ ררבתנ לעופב .05/2-ל ורגהי םישמתשמה תיברמ יכ ,תיעוצקמה

 תמושתו ידמ רקיו ידמ רחואמל תיסלק המגוד איה השדחה תכרעמה

 ימ לש ,םיידיה תא הפרה אל ןולשכה .\/וח60שמ-ו 205-ל הרזח בלה

 32 ידבעמ לש תלוכיל יארונ לווע תושוע תונשיה תוכרעמה יכ ןימאמש

 הסריגהו 05/2 חותיפ םע תונשקעב הכישממ מבי .םישידח תויביס

 םימושי תצרהב \/וח60ש5 אד לע הנורתי תא החיכוה 2.1 השדחה

 08/2 לש סיקתוע ןוילימ עברמ הלעמל תרכומ איה מבי ירבדל .םיקיתוו

 םסילודגה סינוגריאבו תורבחב הדמעמ תא הדמתהב תססבמו שדוח ידמ

 ןווגמל חותיפה ילכל ,תונימאל החלצהה תא תסחיימ איה .בייהראב

 .תכרעמה לש תויתרושקתה תויצפוא

]| 

 ןקת הרידגמ 6 הלימהש ךכל םיליגר ונחנא

 דיתעב - תחא תיטרדנטס הלעפה תכרעמו הרמוח

 הלעפהה תכרעמ סע םג דדומתהל דומלל ךרטבנ

 וה

 שמתשמל .מבי לש תיעבטה תיבה תירוטירטל 4וחמ הצרפ אל 05/2 לבא

 הלעפה תוכרעמ לש גשומה ,תונטק תורבחב וא ,יאמצעה 26-ה

 הרידגמ 26 הלימהש ךכל סיליגר ונחנא .טלקנ אל ןיידע תויביטנרטלא

 רחבמב ליחתמ ןוויגהו - תחא תיטרדנטס הלעפה תכרעמו הרמוח ןקת

 ,ףסונ הריחב הנתשמ םע סג דדומתהל דומלל ךרטצנ דיתעב .םימושיה

 תינפת הנורחאל הלח טפוסורקימל מבי ןיב קבאמב .הלעפהה תכרעמ

 הלחה ,םינש 5 ךשמב תססוהמ הביטנרטלא התיהש ,05/2 .תניינעמ

 םייתנש ךות התוא איבי תוחתפתהה לולסמ .בטיה רדגומ ןוויכ לבקל

 תמרב םימצע תייחנה ומכ ,תומדקתמ תכרעמ תוסיפת לש שומימל

 סידבעמ יובירב הכימת ,תומרופטלפ ןיב הרבעה תלוכי ,תכרעמה

 לש דיתעה אשונב התעד תא התניש ,תאז תמועל טפוסורקימ .המודכו

 שבלתהל ךיא אשונב התעד תא הנשמ תרגבתמ הרענשמ רתוי אד

 20 דע 10-מ רתוי גציית אל א 1995-ב יכ תרמוא איה םויכ .הביסמל

 חתפתהל הנכשמת ו/וח6סא לש תורחא תואסריגו קושהמ זוחא

 םע תדבוע טפוסורקימ .םירתונה זוחא 90 דע 80 יוסיכ ךרוצל ,ליבקמב

 תוכרעמל אד לש תויטרפ תובחרה לע תורחאו 55005%7 ,קפמוק ,אס

 תובר תורבח .קושב תוינקחשה ראש תא ליהבמ רבדהו םידבעמ תובורמ

 וז ,טפוסורקימ םע הלועפ ףותישב החתופ היגולונכטש רחאל יכ תונעוט

 הדיחיה החיוורמהו םירחתמ שומישל התוא תררחשמ הנורחאה

 .טפוסורקימ - אל ךיא - איה ליגרתהמ

 !וז איה היח ןימ וזיא

 תכרעמ איה אד סאה ,איה ןורתפ הל יתאצמ אלש ,הלודגה הלאשה

 ו
 1993 טפס לארשי ?6

 איהש וא ינחלוש בושחימל הלעפה

 האג טפוסורקימ !םיתרשל הדעונ

 אד-ל הליגרה הסריגהש ךכב דואמ

 תושמתשמ 698066 66תשז הסריגהו

 לוכי האצותה לבא ,דוק ותואב

 אד דדובה שמתשמל יכ תויהל

 לש בולישה .תילמיטפואה תכרעמה הניא

 תומרופטלפ ןיב הריחבה שפוחו תוחיטב

 ימושי לש תשרומה םע ,אד האיבמש

 םישמתשמל ענכשמ יותיפ הווהי ,שומ 5

 לש היגטרטסאה הייונב ךכ לעו םיבר

 לש תויופידעה רדס הז םאה לבא .טפוסורקימ

 !דיחיה שמתשמה

 ,תושדחה תורחתמה תועיפומ רבכ םיפגאבו

 .שאזא-ה םלועב ןרוקמש הלעפהה תוכרעמ

 תביבסל תרגהמה ,501/4815 איה ןהב הנושאר

 8שא-ש םיחתופמה םימושיה לכ םע 96-ה

 קושב הטילש לש םינש 10 ךשמב הפסא

 תברועמ הביבסב דבועש ימל .הדובעה תונחת

 .תילמיטפואה תכרעמה תויהל הלוכי וז

 תרגסמב הז ןויליגב תראותמה ,א6אד5ו0ק

 תוניינעתהל הכוז איה םג ,י'ןושאר טבמביי

 .םייעוצקמה םיגוחבו םיחתפמה ןיב הבר

 יסשממ ,הלש םיללכושמה םילכל תיסחי

 תוכרעמ לש חותיפה ילכו (821) םימושיה

 .אילפהל םייביטימירפ םיארינ תורחא

 םלשומה דיתעה

 לש חותיפה זכרמב בצועמ יתעדל דיתעה

 ףתושמה טקייורפה .141105א7 טקייורפ

 היעבה תא רותפל הרטמכ ביצה לפאו מביל

 תותיפ ןיב סוצעה רוגיפה :םיבשחמב 1 רפסמ

 סה הזה רעפה תא .הרמוח חותיפל הנכותה

 היגולונכטב ידוסי ךפהמ יייע רוגסל םיווקמ

 תכרעמ תכיפה ידי לע .הנכות תסדנה לש

 ,טלחומ ןפואב םימצע תיחנומל הלעפהה

 ,ולש םימצעה תא להני סושי לכש סוקמב

 ךופהי םימושי לש חותיפהו םיעוציבה ורפושי

 שידקהל וכרטצי אל םיחתפמה .רתוי טושפל

 םירביירד ומכ ,י'תיתשתיי תויעבל הבשחמ

 סושיה לולכישב דקמתהל ולכויו ,401-ו

 לש (תא\אוםוצ0אא) ייתרגסמייה ךותב .םהלש

 ףילחהלו רשקתהל ול רשפאיש הטעמב ףוטע היהי סושי לכ ,טנגילט

 .גק] יקשממ לש תילאודיוודניא המאתה אלל ,רחא םושי לכ םע םינותנ

 לפאו מבי לבא ,א6א15165 תכרעמב סויה רבכ העיפומ תאזה המגמה

 .המידק לודג דחא דעצ דוע ונל תוחיטבמ

 הדימב וז השוע איהו מבי רובע וקה תא קיזחהל הכירצ 05/2 םייתניב

 םירסח ויהש םירביירדה תא הפיסומ 2.1 הסריג .החלצה לש הנטק אל

 פא םויכש ךכ ,דחו61ע6-ב הכימתה תאו תומדוק תואסריגב

 תכרעמל םישמתשמה תא ליבוי אוהו הנובתב ןנכות - דיתעב 10%

 /1ח60%85 אך-מ טפוסורקימ הוותמש לולסמהמ רתוי רהמ תידיתעה הלעפהה

 ,64180-ל



/ 
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 4.0 הרודה מ 13
 א-ל םא651 תא תכפוה

 , ינורטקלאה ןויליגה - 4.0 הרודהמ 1-2-3 85%

 וגוסמ ןושארהו | ,ווומשסוופ תביבסל רתויב םדקתמה

 לע ,תינמז-וב דובעל ,תשרב םישמתשמל רשפאמה

 8 !יתימא 68007ושג85 - ףתושמ דחא ןויליג

 ףאב אצמת אל ןתומכ תושדח תונוכת תורשע

 .הרחתמ הנכות

הה-רהררררחחרחחחחחחה ד / 7 / /
 ----------ההדרההה---ה

 03-371977 :סקפ 67776 א"ת 12 רגסמה .לארשיב 1.0705 ץיפמ ןליח :דובכל / / / /

 1-2-3 לש 4.0 הרודהמ יבגל טרופמ רמוח ילא חולשל םכשקבא לארשיב סוטול יציפמ

 :קוסיע :החפשמו יטרפ םש

 :הקלחמ : -- :הדובעה םוקמ

 :דוקימ - :הדובעה תבותכ

 | :סקפ | הלל העמצועב תעגל

 :גוסמ ינורטקלא ןויליגב שמתשמ 1.0105-ב תעגל



 םדקתהלו ךוליה דירוהל !רואזוניד דוע סנמואה
 תוריהזב

 יאדכ ןושאר רבד זא ,בוט זאל ,םיהדמ

 שומימ בצקל ןנוכתהלו ךוליה דירוהל

 מ תנודליה האור ייהרויה קראפ"י טרסב תחתומ הניצסב

 לכ םא םג .שחרתיש ונתוא ענכשל םיסנמ = 7 :
 ,םסק הטמבכ תורתפנ ויה תוינכטה תויעבה נאי' תרמוא איה תממותשמ העבהבו וילא תשגינ ,בשחמ ינאי 0 2

 תמקהל ושרדיש ,םירלוד לש םידראילמה תואמ תאזה תחכוגמה הניצסה .יי!טאזא הז !הז המ תעדוי

 יקפס .ואצמנ אל ןיידע ,םייטפוא םילבכ תיתשת ךלוה סלועל דירש ק0-ב האורה ,תחכוגמ תוחפ אל הסיפת תרייאמ

 : םילגוסמ אל ןיידע רודיבַה תוינכותו עדימה וצפאג) םישאר תבר תצלפמ יייע ףלחוי ילטיגידה רואזונידה וב ,סלענו

 7 לש תויקווישהו תוילכלכה תויעבה םע דדומתהל - (םיקימיגה יקוושמ לש ןוגריזבו תינוויה היגולותימה תודגא תפשב

 0 דוע תויקוחה תויועמשמהו ילאודיוודניא רודיש ,ינוידב עדמ ירופיסל דמחנ ןויער .ןופלטו היזיולט םע בשחמ לש בוליש

 תונויערהמ לודג קלחש רורב .ןמות דע ורקחנ אל .תובורקה םינשב ישעמ אל לבא

 ,רחואמב וא םדקומב ושממתי םויכ םיעמשומה

 בחרוי תילאודיוודניא תרושקתל טרסה בחורש עדימה תדרטסוטוא

 ינפוא ןיב תידדה היירפה לוחתו תיטמרד הדימב

 בצקבו הגרדהב הרקי רבדה לבא ,םינוש הידמ לש תוסנכתהה לעו תיביטקארטניא הידמ לע רבדמ דחא לכ ,תאז לכבו

 .םיילכלכ םילוקיש ידי לע רקיעב בתכויש הישעתב סח אשונ הז .דחא רישכמל ןופלטו היזיולט ,םיישיא םיבשחמ

 תאז ןיא וגזומי תרושקתה יצורעש רחאל םגו .קפואב הארנש שדחה ימאה םלועהמ חתנ ףוטחל הסנמ דחא לכו

 תבורמ תצלפמל ךופהי הצקה דויצש תרמוא לש בולישל םינקת עובקל תוסנמ לבונו 4787 ,טפוסורקימ ,לטניא
 תצלואמ היצרגטניא לש רבעב ןויסנה .םישאר

 ,ידועי דויצ םיפידעמ סישמתשמה .דדועמ וניא

 תויצקנופ לש תיסחי רצ רזגמל תומלשב סאתומ

 ינא .ךכ בקע תרצונש תוליפכהמ םהל תפכיא אלו

 תרושקת ילב וא סא ,י'סכחייה) ןופלטה יכ הפצמ

 הנחבאב ,תיביטקארטניא) היזיולטה ,(ואדיו

 וכישמי ישיאה בשחמהו (תבשחוממ ,ההובג

 יגולונכט ןוימד סע .םידרפנ םירישכמ תויהל

 ילנויצקנופ הנבמ םע לבא ,חטשה ינפל תחתמ

 .הזמ הז דואמ הנוש

 ,(בוש) טפוסורקימ ,מבי ,06ח6ז3] [ח5!תנחוסחו< ,לפא .היזיולט םע םיבשחמ

 דואט םאאמא דיגאתו 7616 - 6סחותוטח\6גזוסח ,הטנלטא קיפיטנייס

 םייגטרטסא הלועפ יפותיש לע תוזרכה לש הלוליהב םיפתתשמ

 .תידיתעה הידמב יטננימודה חוכל ךופהל הרטמב ,תונוש תויצניבמוקב

 .תובורקה םינשב רתויב טלובה החימצה סוחת הז יכ םיחוטב סלוכ

 !סנמאה

 עדימ רתוי םע ,רפושת היזיולט תוינכות ןיב הריחבה םא חמשאש ןבומכ

 היגולונכט תפסוהש ךכ - רודיבו עדימ לש בוליש וליפאו - םיקחשמ רתויו

 היזיולטה לבא ,תוניינעמ תויורשפא תחתופ טלחהב היזיולטל תבשחוממ

 ךות אל יאדווב .ישיאה בשחמה תא ופילחי אל ןופואדיווהו תבשחוממה

 םילבכה תביתב בשחמה ו
 איה תבלושמ הידמ לש ןויערה ירחאמ תיסיסבה היגולונכטה

 ןימזהל לכוא בורקה דיתעב יכ הפצמ ינא ,לשמל איבתש ,םייטפוא םילבכב עדימ תצפה תכרעמ .ייעדימה תדרטסוטואיי

 תואמ ךותמ רודיש רוחבל וא ימעטל ואדיוו טרס רשפאיש טרס בחור .הדובע ןחלוש לכלו תיב לכל םיהדמ טרס בחור

 המצוע בר בשחמל קדזנ ךכ םשל .םילבכ יצורע ,סינותנ יצבק וא ,ואדיוו ירודיש הדוקנ לכל הדוקנ לכמ ריבעהל השעמל

 אל תינורקעש ,םילבכה לש ריממה תספוק ךותב תצובק ןיב יטרפ רשק רוציל לכות ייעדימה תדרטסוטואיי לע .םיישיא

 ךופהי אל הז לבא ,ישיא בשחממ הברהב הנוש רשפאי טרסה בחור תאז םעו ,םויכ ןופלט תדיעוול המודב ,םישמתשמ

 םיכמסמ תנכהל .הדובע תנחתל ריממה תא

 החפשמה תונובשח לוהינ ,םילילמת דבעמב

 רוזחא ןיידע ינא ינורטקלא ןויליג לע ההוו חח שומממממממ
 אלפ הווהי אוה .ןופלטה יבגל ליינכ .ילש הדובעה רדחב ינחלושה בשחמל

 םשל םגו - סוקמ לכב דחא לכ םע רשקתהל תילסרבינוא תלוכי לש יגולונכט .דדועמ רניא תצלואמ היצרגטניא לש רבעב ןויסנה

 בשחמה תא ףילחי אל אוה לבא - בשחמ לש היצנגילטניא תשרדנ ךכ

 ישוקה לע ודיעי הנורחאל םיעיפומה ייםישיאה םירשקתמהיי .ישיאה םאתומ ,ידוע י דויצ םיפידעמ םישמתשמה

 תושירדל ,תרושקת דויצ לש תודיינהו תויטקפמוקה תושירד ןיב בלשל

 .סינותנ דוביעל דויצ לש תויסיסבה תוימונוגראה ת ויצקנופ לש ת יסחי רצ רזגמל תומל שב

 הפוקמה ,דואמ תרפושמ תיתרושקת תלוכי דיתעב לולכי ישואה בשחמה  ₪₪שששמממממממממממממממששששששששמממממממשששששממממממממממממ
 תושדחה תא וכסמ לע תוארל לכות .עדימה תרבעה לש תורוצה לכ תא

 היזיולטה תא ףילחי אל אוה לבא - תוינויזיולט תודיעוול וב שמתשהל וא ואדיוו רודיש םג אלא ,תויטטס תונומתו שטשוטמ לוק קר אל ריבעהל

 סושי לכל םיינייפואה םידמימה .תינוכמב ירלולסה ןופלטה תא וא ןולסב םיבצומה הלא וליפא ,םירחא םיבשחמל רבחתהל לכות .היזיולט תוכיאב

 יפכו .םוידמ לכ לש תדרפנ תוחתפתה חיטבהל ידכ תקפסמ הדימב םינוש טרסב תופצל לכותו תימוקמ תרושקת תשרב אוה רשקה וליאכ ,םיל רבעמ

 הביבסה יאנתל םאתהב תרקובמ תוחתפתה ,םירואזונידהמ םידמול ונאש לכה .דווילוהב תיזכרמה ואדיווה תירפיסמ ךרובע דחוימב רדושמה היזיולט

 .תודרשהל חתפמה איה סינתשמה .םייטפוא םיביס לש אלפומה טרסה בחור תוכזב

8-4 
 1993 טפס לארשי 0

 .-ת-.-.-.= וו



 8 8:51: (608כה 880] 8

 | ס |[

05 5 | 
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 5.4 הרודה ו 13
 005 רובע
 תביבסל ינורטקלא ןויליג - 3.4 הרודהמ 1-2-3 58

 תיפרג הביבס ,יתימאו אלמ דמימ-תלת ללוכה 5 . הלרגה

 תועצמאב הלעפה | ,ואצ5זוצ6 - תיביטקרטניא / ל

 ,ימצע תונכתל תונתינה תויפרג (160%5) תוימלצ

 ,םינוש םיגוסמ ידמימ-תלת) םישדח םיפרג

 רוקמב תירבע הכימתו (םירחאו אוזא, 8

 .ירבע בתכל בוציע יגוס לש רישע ןווגימ תללוכה

 תויזכרמ תוכרעמ לומ ןויליגה ךותמ רישי רושיקל היצפוא

 פ8ג55, גת סא, זפא] זג[א--חהזח, 58458, :ןוגכ

 .תורחא 501. תוכרעמו 08461, 0

 דר / -/ / /
 03-371977 :סקפ 67776 א"ת 12 רגסמה .לארשיב 1.0705 ץיפמ ןליח :דובכל / /

 1-2-3 לש 3.4 הרודהמ יבגל טרופמ רמוח ילא חולשל םכשקבא לארשיב סוטול יצי פמ

 :קוסיע :החפשמו יטרפ םש

 :הקלחמ . :הדובעה םוקמ

 :דוקימ :הדובעה תבותכ היו צועב תעגל

 :סקפ :םינופלט

 :גוסמ ינורטקלא ןויליגב שמתשמ 1.0106-ב תעגל
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 םישנאו םירבכע לע

 ירזגממ דחאב תוררועתה הלחה סינורחאה סישדוח

 םינש הזמ .העבצה ירזבא - רתויב םימודרה קושה

 אל טעמכו הדובעה ןחלוש לע ומוקמ תא שבכ רבכעהש

 תמחלמ ונמזב הללוחתה םירבכעה ינרצי ןיב .תישממ תודגנתהב לקתנ

 אללו טקשב העווג וז םג לבא ,ילאידיאה םיציחלה רפסמ לע אטוז

 תכלוה תועדומב רושק הביקע ירודכו םירבכעב שדוחמה ןינעה .הערכה

 דיל ןוכנ ומאתוה אלש םירזבאב דימתמ שומיש יקזנל תורבח לש הלדגו

 תוירקיעה תורבחל סרג תויקנע םייוציפ תועיבת לש לצה .תישונאה

 םסירבכעה לש הימונוגראה תא שדחמ קודבל ,קטייגולו טפוסורקימ ,קושב

 .ילמיטפוא הנבמ לע םישדח םיאצממל סתוא םיאתהלו ןהלש

 רצומ לכ .ילש תישיא הפדעה לש המויק לע תודוותהל ילע תישאר

 תא םשמ קוחדל ךרטצי ,ינחלוש לע ומוקמ תא סופתל הסניש העבצה

 ומכ לודג אפא51א6דסא תרצות רודכה .ףידעמ ינאש לודגה הביקעה רודכ

 םסרכמ לכב רשאמ וב שמתשהל רתוי לקש אצומ ינאו דראילב רודכ

 ,ךסמה לש הצקל הצקמ ,תולודג תוזזה ותיא עצבל רשפא .ינורטקלא

 זיזהל רשפאו ןחלושה לע יונפ לודג חטשמ ןיא םא םג תחא העונתב

 םתמהההקתהוקואוואאקאא = = | ----  דדרה---ך

 /ש 2%/] וש לצה - 51

 קודבל ,קטייגולו טפוסורקימ ,קושב תוירקיעה

 ןהלש םירבכעה לש הימונוגראה תא שדחמ

 אוה דוסה .רבכע תועונת לש תונבצעה ילב דדוב לסקיפב ןמסה תא ותיא

 םיבשחמ ביבס הנורחאל ץצש גוסהמ ,םינטק הביקע ירודכ .לדוגב ןבומכ

 קיתעה רודכהש יפכ םימלשומ אל סה לבא - רומג רדסב סה ,סיאשינ

 .תויהל ברקתמ ילש

 בנז אלל םירבכע

 .יטוחלא רבכע לש ןויערב בהואמ ינא ,םירבכע לע םירבדמ רבכ םאו

 ,יזיפ אלו ורקיעב יגולוכיספ דרטמ אוה בשחמל ליגר רבכע רבחמש בנזה

 ויחא לע קטייגול לש אוסטפסא/גח 601666-ה תא ףידעמ ינא תאז לכב לבא

 .םיטייוחמה

 חול לע ןקתומה ,מבי לש דזגסאסותו 1-ה אוה יניעב ןח אצומש רחא רזבא

 לדוגב קוידב ותוא בצעל החילצה מבי .דחזחאפג4 יבשחמ לש םידילקה

 ,םידילקמ רשאכ ונממ סלעתהלו ךירצשכ ותוא אוצמל לקש ךכ ,שורדה

 מביש לבח .הלועמ העבצה רזבא לש תוזירזהו תושיגרה תא ול קינעהלו

 תקוושמ אל (םידילק תוחול תרציימה ,18אא1ג8ַא הלש תבה תרבח וא)

 חמש יתייה ינא .הלש םיאשינה םיבשחמהמ דרפנב דזגסשקסוחו-ה תא

 .הזכ חול םע ילש בשחמב םידילקה חול תא ףילחהל

1 
 1993 טפס לאושי ץ6

 תורבחל סרג תויקנע םייוציפ תועיבת

 רלוד ןוילימ 10 הלעש רקחמ

 הנורחאל רתויב לודגה שערה תא

 לש שדחה רבכעה ללוח

 אל ,רבד יעדוי תעדל .טפוסורקימ

 ועקשוה רלוד ןוילימ 10-מ תוחפ

 רזומה בוציעל איבהש רקחמב

 לש סויאה קר .שדחה רבכעה לש תצקמב

 עיקשהל הרבחל סורגל יושע םייוציפ תועיבת

 .טושפ הכ רצומב הברה לכ לכ

 תריכממ ףסכ לש םירה השוע טפוסורקימ

 ינרציל /וחשסש5 + 205 + רבכע לש תוליבח

 .(יקווישה גנלסב 05א תוריכמ) םיבשחמ

 תיביטקרטא ךכ לכ אל תיארנ תאזה הליבחה

 רלוד 5-ב ינוויאט רבכע תונקל רשפא רשאכ

 רצומל תתל תצלאנ טפוסורקימ ןכלו דבלב

 רצווי ךכ קר .קושב דחוימ דמעמ הלש

 ,(הלאכ הברה) םיפסונה םירלודהש םשורה

 .סיקדצומ סה ,הלוע דנומדרמ רבכעהש

 יכ יל עבשנ טפוסורקימ לש רצומה להנמ

 לע ולע אל םלועמ הלאכ םיינתלעות תונויער

 רפשל אוה הרבחה לש הצפח לכו ויתפש לד

 ךכל חיננ .:6 ישמתשמ לש םהייח תא

 םאה :תיזכרמה הלאשב זכרתנו

 לש ףופכהו ןבוגמה הנבמה

 !רתוי חונ םנמא שדחה רבכעה

 ךשוממ שומיש ,ןכ ,איה הבושתה

 .ותוא בוהאל ךתוא איבמ רבכעב

 רשפא .רתוי הבוט דיב השגרהה

 לע דיה ףכ קרפ תא ןגעל

 ףכה תא תולקב חינהל ,ןחלושה

 רבכעה לש חופתה בגה לע

 לע תועבצאה הצקב ץוחללו

 תוזוזתב הטילשה .םיציחלה

 םיציחלה ,רתוי תקייודמו הנידע

 ייקילקייו תוזירו לש הדימ התואב םיביגמ

 תפייעתמ דיהו םהינפ לע םוקמ לכב הציחלל

 .תכשוממ הדובעב תוחפ

 רביירדה .הרמוחה אלו הנכותה איה הליבחב רתויב בוטה קלחה לבא

 .גונעתל ךיכרצל תישיאה המאתהה תא השוע אוהו תולקב ןקתומ שדחה

 דחא (!קסידה לע טייבהגממ רתויל קקזנ רביירדה לבא ,ןימאת אל)

 לש (פמא\ט1ד) תיטמוטוא הרזחה אוה רביירדה לש םידמחנה סיקירטה

 .תורתוימ רבכע תוזזה הברה ךסוח .הריחבה תוחולב ייסאיי רותפכל ןמסה

 רבכעל סאותה העבצה רזבא לכ סע דבוע רביירדה ,ןכ לע רתי

 רביירדה תא תונקל לכות שדח רבכעל קקזנ אל התא םא .טפוסורקימ

 תא תרציימ אל טפוסורקימש לבח .רלוד 20 ריחמב (9.0 הסריג) דבלב

 ,םידליו הלודג די שי דחא לכל אל .תוחפל םילדג ינשב הלש רבכעה

 הנבמהש חוטב אל םג ינא .שדחה רבכעה תא לעפתל ושקתי ,דחוימב

 .ןכש תנעוט טפוסורקימש תורמל ,םיילאמשל םיאתמ ירטמיס אלה

 ןכסמה ןושארה העבצה רזבא אוה טפוסורקימ לש לודגה רבכעה ,ירובע

 םייתניב .רושע טעמכ ינחלוש לע ןכושה הביקעה רודכ לש ודמעמ תא

 דזגסאקסוחו םע םידילק חול םג גישהל חילצא םאו וקית אוה בצמה

 .תופילאל ישילש רזבא ףרטצי



 ? תחא ךותב םיינש

: - . - 

 ןסחאל לובי התא עסוגסוטסופא תנבות םע ! ןב
 !! ןמאוי אל .דחא קסיד ךותב היצמרופנוא לש הלופב תומב

 :רתוי לבקמ התא עסוגפ6018% םע
 ! (םינותנ ידסמב 8 יפ דע) רתויו 2 יפ :ךלש בשחמב (םי)קסידה חפנ תלפבה +
 ! רתוי לודג קסידב ופילחהל ךרוצ ןיא :קסידה ייח תכראה צ
 ! דאמ רקי אוהש שדח קסיד ריחממ רועיש ןיאל ךומנ הנכותה ריחמ :ןובסיח צ

 קסידה לע עדימל השיג היהת ךל קר אמסיסב שומיש תועצמאב :עדימ תחטבא
 קיפהל ידכ םהשלכ םדקומ עדיב וא תונמוימב ךרוצ ןיא :שמתשמל ףוקש צץ
 ...דובעל ךישמהל טושפ 001160188 -מ ברימה תא
 ש0916018% םע הדובעמ םינהנש םלועב םיפלאה תואמל התא םג ףרטצה

 ,לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ תיבמ ינכפהמ ילארשי חותיפ דוע סוגפ!8%\60 עדילא
 .םויה דוע ונילא הנפ ,הכחת לא .1989-מ רבכ םלועב קוושמה

 מ"עב לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ -
 52392 ןג-תמר וו לגליגה 'חר [ ₪ : 0 :

 159 (םיווק 6) 03-5799111 :לט .27/)| | <
 03-579511ו סקפ | 4-/ 1% 1 \- ₪:

 == ,תוהחבומה םיבשחמה|תויונחב גישהל .מ"עב תינלכ ,מ"עב תבשחמ :םישרומ םיקוושמ
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 אד זס[
 תואיצממ \רהוה:

 ירוציק ושעיש ,םיזירז םינרציש תששוח לטניא

 קושל רהמ רודחל ןויסנב םייגולונכט ךרד

 ועגפי ,םויטנפ יבשחמ ינרצי לש יביסולקסקאה

 תורחתהשכ ,וישכע .שדחה בבשה לש ןיטינומב

 סלועב םילודגה תומשהמ המכ תללוכ לטניאל

 לטניא ,הלורוטומו מבי ,לטיגיד ומכ ,םיבשחמה

 היהי םויטפפ בשחמ לכ יכ חיטבהל הצור

 הלחה ךכ םשל .תילמיטפוא 26 תמרופטלפ

 םינרציה לש ףיקמ הכרדה עסמב הרבחה

 ןונכית לש דוסיה תונורקע יכ חיטבהל ,םינכרצהו

 .ורמשי םויטנפ יבשחמ

 ,עבטה ךרדב ,תזכורמ בלה תמושת תיברמ

 .ינכרמה דבעמל ןורכזה ןיב םינותנה לולסמב

 בצקב םסינותנ רדשלו טולקל לגוסמ םויטנפה

 טייבהגמ 480 לש (80₪51%5 ,י'תורורצייב) יברימ

 ( 66א182 תסריגב) 5288 דע (60א182 תסריגב)

 סאה תוחול תיברמ לש ןורכזה קיפא .הינשל

 בצק םע דדומתהל לוכי 486 ידבעמל וננכותש

 םא חול .הינשל טייבהגמ 132-ל 66 ןיבש עוניש

 .8 יפ דע 4 יפ רהמ םינותנ ענשל ךירצ םויטנפל

 :ןהלש בוליש וא ,תושיג יתש ףמאל ןתינ ךכ םשל

 רשאמ 4 יפ) תויביס 128 דע קיפאה תבחרה

 וא ,451-ו קפמוק תושועש יפכ ,(486 יבשחמב

 בוביר יייע צרהגמ 60-66-ל ףורעה בצק תצאה

 תושיגה יתש .(אוטז דופן םאזאס)

 םירלוד תואמ רפסמ תופיסומ

 ףסה תא תולעמו בשחמה ריחמל

 השורדה תילמינימ ןורכז תומכ לש

 לש 51אוא ילודומ םע .הלועפל

 ,םיבייחמ ליינה .תונורתפה 8

 16) 64א/8 לש ןורכז ,תוחפה לכל

 .(םילודומ

 רובעל בייתש ינש | טנמלא

 אוה | םויטנפל | היצוימיטפוא

 סיבייח סויטנפב .ןומטמה

 גוסמ ןומטמב שמתשהל

 תא ההשמש | ,אתח-.םגסא

 הנפתמ קיפאהש דע הביתכה

 ןיב רשקה .האירק תושירדמ

 רדתבו תויביס 64-ב תויהל בייח דבעמל ןומטמה

 שומיש איה האצותהו (60/66א/8:) יברימה

 תמרב ,לטניא ירבדל .תיסחי םירקי םיביכרב

 בשחמ רצייל השק תיחכונה םיביכרה יריחמ

 ךומנ היהי ןכרצל וריחמש ומשל יוארה םויטנפ

 .רלוד 5000-מ .תיתועמשמ

 שפרש =. 1ו6)
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 הידמיטלומל ץורע דוע :

 ינרצי לש הניקתה ןוגריא םג ,םירחא םיבר ומכ

 ונא םהל םירצומה יכ עדוי (/554) ואדיוו דויצ

 הצק אלא סניא ייהידמיטלומיי . םויה סיארוק

 הלועה ביהלמו שדח שונא קשממ לש ןוחרקה

 אוה ירקיעה ףוגה .חטשה ינפ לע תוריהמב

 (היזיולט ומכ) יייח ואדיווי לש אלמ בולישב

 ידכ ךות רמולכ) יייתימא ןמזייב בשחמה תקיפרגב

 היזיולטה תמלצממ רישי רודישב ,תושחרתהה

 תלבגומ תיתימא הידמיטלומ ,סויכ .(םושיה ךותל

 סירישע תואבצ קרש ,אילפהל רקי ידועי דויצל

 לבא .םלשל םילוכי םיסייטל ןומיא ינקתמו

 בורקבו תוריהמב הלדג 6 לש דוביעה תלוכי

 עצבל תנמ לע םידחוימ םידבעמל קקדזנ אל בוש

 הרמוחה תלוכי תא ליבגי ןכש המ .בולישה תא

 (יברימה םינותנה תרבעה בצק) טרסה בחור אוה

 .קיפאה לש

 םיכרצה יפל ןנכות (1-8ו) יחכונה ש54 קיפא

 ואדיוו טלפל םישמשמה םייפרגה םיסיטרכה לש

 היויולט תומלצממ ואדיוו טולקל ידכ .גצה לע

 .קיפסמ אל הזה טרסה בחור ,ההובג הנחבאב

 לש יתרואית טרס בחור /1-8ש8 קיפאלש תורמל

 דע עיגהל ןתינ לעופב ,הינשל טייבהגמ 2

 תונומת ריבעהל רשפא הז בצקב .25%186 ךרעבל

 שזיסכס5פ60 / ₪54 [1606וה 5
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 256 ,םילסקיפ 6408480 לש הנחבאב ואדיוו
 884-ש שדחה ןקתה .הינשב םעפ 30 ,סינווג
 150-ב םינותנ .תרבעה בצק רשפאי תחתפמ
 תונחבאל עיגהל רשפאיש המ ,הינשל טייבהגמ
 (ךסמל םילסקיפ) ירטמואיגה רושימב ןה תוהובג
 .(לסקיפל תויביס 24) עבצה דמימב ןהו
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 ןקתה תכודמ לע תבשוי 754 לש תרחא הדעו

 יגרה ואדיווה סיטרכ לע הידמיטלומ בוליש לש

 רואל שקבתמ הו דעצ .(5טק6ז/04-ה סיטרכ)

 תויצקנופה לש הרמוחה תושירד ןיב ןוימדה

 דבעמ ,ריהמ קיפא ,לודג שא! ןורכז :תונושה

 בצקב 426 יריממ ,םילסקיפב לופיטל ידועי

 תלוכי ףיסוהל אוה ןוזתה .המודכו ואדיוו

 יביכר תפסוה יייע ואדיווה סיטרכל הידמיטלומ

 לש בוליש ,הרזוחו יתרפיסל ואדיוומ ,הרמה

 (דרפנ לוק סיטרכל םיקקזנ םויכש) לוקה יקיפא

 ( כפש) יתרפיס תוא דבעמ לש הללכה םג ילואו

 תועודי תורבח המכ .יתימא ןמזב הסיחד עוציבל

 םיבלושמ םיסיטרכ חותיפב ולחה | רבכ

 תארקל רבכ קושב ועיפויש ,הידמיטלומל

 .יי93 - ויתס סקדמוקיי תכורעת

 כ
 יטיא ינורטקלא ןותיע
 ה

 הלבג ,רחמו לומתא ומכ ,םינש 5 דועב םויה

 יביתניי ארקנה העונתה קקפב תורקי רקוב תועש

 לדבהה .רקובה ןותיע תאירק ךות ,"ןולייא

 גצ ףילחי ריינמ ןותיעה תאש אוה ,הארנכ ,דיחיה

 תושדח תשרל תיטוחלא רבחתמה חוטש

 תא שממת םירוורפה תבכר םא .תינורטקלא

 לכותו ןכתי ,םינומה עונישב הלש לאיצנטופה

 ןיא ןאכ דע .גזוממה ןורקב םג ךסמ תעש רוכשל

 עדימה יתורישל סחיב יתוהמ שודיח לכ תאוב

 .סויה םג םינימזה םיינורטקלאה

 ןוכסב היהי יתימאה לדבהה

 ןותיעה לש םיישיא הכירעו

 ןיב םיערקנ ונא סויכ .ינורטקלאה

 וא :תולבסנ יתלב תופולח יתש

 לש תונוטב םיצצפומ ונחנאש

 וא ,וב ןיינע לכ ונל ןיאש עדימ

 ונתוא םיניינעמ ןכש םיאשונהש

 .ךרועה ירפסמ תריזגב םיטמשומ ו

 היהי ידיתעה ינורטקלאה ןותיעה

 תא רידגי דחא לכש ןבומב ייישיאיי

 הצוו אוהש םיאשונה ליפורפ

 תא תנכתל לכות .םהב ןכדעתהל

 תוינמה קרש ךכ ייתושדחה ןנסמיי

 רודמב ועיפוי עקשומ התא ןהב

 סיאשונה קרו ילכלכה

 םיניינעמש םייטילופ/םייתביבס/םילתרבחה

 םינפ תושדח ןיב םיסחיה .רוקיסב וכזי ךתוא
 לומ הילאוטקא ,תונומת לומ ללמ ,ץוח תושדחל
 ואצמי הלא לכ - רומוה לומ תוניצר ,תונשרפ
 ישיא ןותיע לבקל וליפא לכות .ךתטילשב
 .י'תובוט תושדחיימ קר בכרומה



 | = ג //12-:1--  868850 1551 |40 ו |
 | ;ר/שי קיש שי! קש! ויזר |

 || ב של רב |

 הקיברגהו חכה :קח0-ם55ו6%/\\\\0

 ...הדובע חנחח לש

 06 לש תושילוגה
 ,0 0/0 , צוחטסואפ ימושייל ילאדיאה 486-ה בשחמ

 .דועו היצמינא ,אוטודואוםסוה ,הקיפרג

 10081 805 טיב 32 הקיפרג ליכמ רעחממה זראמה

 םיקפסמה אטסוס רקבו ימינפ 505| ,(28 | \\וחחוהזא)

 לכל םייברימ תושימגו היצרגטניא ,םיעוציב

 קסם תלוכי םע בושחימ ריתע םושיי

 .סוזסזועפ '* שםאדוט\ש ** יביכרל תידיתע

*-- 
 וג קינורונויא
 03-6458666 :סקפ ,03-6458777 ילט ,ביבא-לת ,ךורב-לת 11 סינאזור

 לבחשהל ךירצ ,חוששר תר םירחוב רשאב

 ךחיא וכלי אקחש55 ₪5 'בועחלמ ..המ'דק

 המידק
 לחה דבעמ לש בוליש רשפאמה ירלודומ הנבמ לעב בשחמה

 יליבקמ דוביעב קשאדוטאו * ידבעמ ינש דע !4865%-מ

 םיעוציב טס6 חס = תלבקל 185 (וק5 לש םיעוציבו (5\/ק)

 .רתויב בחר

 65 םירצומו םיזראמ ןווגמב אקח₪55 יבשחמ תחפשמ
 תו הכימתל ,חהוס ₪154 ,םיקסיד יכרעמ רקב ןוגכ םימילשמ
 ב .500-ב הכימת סע וו ןורכח 0-6 תומרב חוס-ב

₪ ₪ 1 
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 םסיניזגמהו םינותיעה לכ טעמכ סויכ רבכ בייהראב

 ,סא-1זאפ עדימ יתורש ךרד םינימז םיבושחה

 תליבח | .4₪6ח63 0ח 1ת6-ו ברסויפמוק ומכ

 1סטאא4115ד םשב ,הנורחאל האציש הנכות

 ךל תרשפאמ ,(קםכ 50086 000 ,רלוד 130)

 סתוא ךורעלו ברסויפמוק ךותמ םירמאמ ףולשל

 ,םמצע םירמאמה .ךמעט יפל תיאנותיע תינבתב

 םיסכדניאה לכ יפל םידדוקמ אל ,ללכ ךרדב

 ןנסמייל קקזנ ןיידע התאש ךכ ,ליעל וראותש

 ינורטקלאה דיתעה לבא ,ישונא ""תושדח

 .םידיגו רוע שבול רבכ תואנותיעב

| ] 
 תויטמוטוא תונוכמ

 הנכות תריבמל

 ו רפא

 ייהפדמיי) 8468 תם - שדח הלימ ריכהל אנ

 ןכאש "ףדמ תנכותייל איה הנוכה .(!תירבעב

 וליפאו קינדונ ןבז תוברועמ אלל ,ףדמהמ תרכמנ

 ,תויטמוטוא תונוכמ .הפוקל רותב הנתמה אלל

 ,ואדיוו תוטסק לש הלאשהה תונוכמל תומודה

 סיטרכ תא תובייחמו הנכותה תא תוקפנמ

 םימושי ךכ שוכרל רשפא יא ןיידע .ךלש יארשאה

 תונויליג וא םילילמת ידבעמ ומכ) םיירקיע

 סויה קחרי אל לבא (תירחסמ המרב םיינורטקלא

 רשאכ .תיטמוטוא הצפהב םינימז ויהי הלא םגו

 100-מ תוחפב תורכמנ תובושחה הנכותה תוליבח

 רתו* תולוז םיכרד שפחל םינרציה לע - רלוד

 .תוחוקלל עיגהל

 הדמולו םיקחשמ תונכות ךכ תוצפומ םייתניב

 ייהפתושיי = תונכותו | (לוז 4 יסחיה | ןהיחמש)

 הפתוש לש הריכמה תונוכמ .( סו הפפ)

 טקסידל רחוב התאש תונכותה תא תוקיתעמ

 ו ד 0
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 10,000-מ רתוי לש רגאמ ךותמ

 .ספ 80% לע תורומשה תונכות

 ךל רשפאמ הנוכמב יונבה עגמ ךסמ

 ןנובתהל ,תונכותה גולטקב ףרפרל

 תונכותה תא רוחבלו תומגדהב

 רלוד 4-ל 1 ןיב :ריחמה .הקתעהל

 .טקסידל

 םלשומה ךסמה
 חוטש אוה

 וכפה םיחוטשה עבצה יכסמ

 תשקובמה היצפואל תוריהמב

 ךכ ,םיאשינ םיבשחמב רתויב

 רשוכ לע רבוג שוקיבה םויכש

 םהב תוכיא יכסמ רוציב דקמתמ ישוקה .רוציה

 407][ץ | תארקנה היגולונכטב םישמתשמ

 לש | "תיביטקא"  הצירטמ - | אדא

 .דיחי לסקיפל דחא לכ סירושקה ,םירוטסיזנרט

 בייחמ יילסקיפ לכל רוטסיזנרטי לש הנבמה

 הווהמ הזכ ךסמ ןכש ,תיטוזקא רוצי תיגולונכט

 בבשמ 100 יפ ולדוגש ייבלשומ ביכריי השעמל

 תא תוושהל ללכב רשפא יא ,ינש דצמ !םויטנפה

 סע יביטקא ךסמ לש תוריהמהו דוגינה ,תוריהבה

 .יביספ 160 ךסמ לש הלא

 רוצי תלוכיל ועיגהש תודדובהמ ,אפ6 תרבח

 הנורחאל הגיצה ,תיאמצע םייביטקא םיכסמ

 .תויביטקא תוצירטמ לש םיגשומב ייקנע" ךסמ

 14 יכסמ ומכ) מיימ 328 ונוסכלאש ךסמה לע

 לש הנחבאב הנומת גיצהל ןתינ (םיליגר שטניא

 .סינווג ןוילימ 167 םע םילסקיפ 4

 לודג רתוי דוע גשיה איה םיעבצב הנחבאה

 דואמ השק ןכש ,םילסקיפה רפסמ תלדגהמ

 דחא לכ ךרד רבועה רואה תמצוע תא ןנפאל

 תלבקל השורדה תונידעב ,ילזונה שיבגה יאתמ

 תא השעמל הגיצה אפ6 .םייניב ינווג ינוילימ

 - יגולנא אוהש ןושארה ילזונה שיבגה ךסמ

 םייגולנא עבצ תותוא בשחמהמ לבקמ אוה רמולכ

 ךסמ ומכ) םייתרפיס אלו (ליגר 5764 ךסמ ומכ)

 .(504 וא 604

 רוציה יישק .ריחמ איה רתויב הלודגה היעבה

 רעפה סויכ .םיקחש תועיקרמ תויולעב םיאטבתמ

 9 תיביטקא הצירטמ ךסמב דייוצמה בשחמ ןיב

 אוה המוד לדוגב יביספ ךסמל סחיב שטעיא

 תיכירעמ הרוצב לדג רעפה .(בייהראב) רלוד ףלאכ

 הלוע חוטש אפ6 ךסמ םויכו לדג ךסמהש לככ

 ,ריחמהמ עתרנ אלש ימ שי לבא .סיור-סלור ומכ

 תכירצ ,לקשמ ,חפנל םהב םסימושיב דחוימב

 םישק הביבס יאנתב תודימעו םומיח ,קפסה

 ,א86 .םיסטומ םימושי לשמל - תיטירק תובישח

 החמוג קושל היגולונכטה תא תחתפמ אל ,ןבומכ

 תדירי שדוח 18 ךות גישהל הווקמ אלא ,ןטק

 תוטשה ךסמה תא איבתש ,תיטמרד םיריחמ

 תונהל ילוא זא לכונ .שמתשמ לכ לש ודי גשיהל

 .וראבוס ריחמב סיור סלור תוכיאמ

 ו
 טפוסורקימ אלל 5

 ,לפא ,מבי ןהיניב) תוכילומ תורבח לש הצובק

 ( \אסז66066-ו לבוג ,דנלרוב

 ריאשהל רשפא יאש וטילחה

 הטילשה תא | טפוסורקימל

 רושיק | לש | םילוקוטורפב

 ןה | .(018) םימצע תעמטהו

 ,יפילחת ןקת לש חותיפל ודגאתה

 הרוטקטיכראה לע  ססובמה

 ,שוטניקמ תביבסל לפא החתיפש

 ןורתיה .0קחסס6 ארקיש

 דבלמ ,עצומה ןקתה לש ירקיעה

 לש | תענכותב תולת יא

 דובעל תלוכי אוה ,טפוסורקימ

 ,שוטניקמ םויכ - תומרופטלפ ןיב

 םג דיתעבו | \/ות6065-| (2

 םייתניב תראשנה הלאשה .טאזא

 תלגוסמ הדעווה סא ,איה החותפ

 תוליעי התואב ןקתה תא טוונל

 תא םדקל תלגוסמ טפוסורקימש

 למגל ארקש ימ היה רבכ 5

 ."הדעוו יייע ןנכותש סוסי



 מ"עב (0א15) הדידמו בושחמ תוכרעמ

 [ןוסבקעי) ןהב רימט

 ,רתויב תומדקתמה ₪ 0658461 וידה תקרזה תוספדמ תחפשמ
 עבצב הספדה תוריהמ תובלשמ ,תוטקש ,ההובג היצולוזר תולעב
 .ןבל רוחשב וא

 רודה תמועל םיהדמ רופיש סע רזייל תוכיאב ןכל רוחש תספדמ !שדח 0 ה

 !תוירחא תונש 3 .ריחמב םגו הנזהה ישגמב ,םיטנופה ןווגמב (רתוי 40%) תוריהמב - סדוקה

 לש הבחר תשקב תכמות .רזייל תוכיאב ןבל רוחש וא עבצ תספדמ מ
 !תוירחא תונש 3 .יביטקרטא ריחמבו ,ועוח00ו/5 - ל ידוחי קשמימ ללוכ תויפארג תונכת

 חפנ ,תינמז וב ויד תוינסחמ 2 תללוכה ןבל רוחש וא עבצ תספדמ 120
 !תוירחא תונש 3 .רפושמ הנזה שגמו בחרומ ןורכז

 האישנל הלק תיטקפמוק ,רזייל תוכיאב ןבל רוחש ,תדיינ תספדמ ימי ימ

 .םיאשינ םיבשחמל רוביחל תילאידיא .תועש 6 לש ףוצר לועפתל הללוס תלעבו

 ,ןבל רוחשו עבצל תויעוצקמ תוספדמ לש סדקתמ רוד !שדח [ןי

 .עבצל הקדב ףדו ןבל רוחשב םיפד 7 דע לש הספדה תוריהמ ,600א300 ₪] דע רזייל תוכיאב

 .םיטמרופ לש יטמוטוא גותימ םעו תרושקת תותשרל רוביח תורשפא סע ,ו86 דבעמ תלעב
 ;(%51) תומוקע תקלחה ללוכ ,הריהמ ןבל רוחש תספדמכ ןכו תיעוצקמ עבצ תספדמכ תשמשמ

 .קס156חקז ו גס ל רוביחל היצפוא .0015-ו מייבית ימושיל 117 01 /2 ןייוותכו

 תללוכ 43 / 44 ריינ לדוגל רזייל תוכיאב תיעוצקמ עבצ תספדמ [0[212:1[2 710
 .[ספ190ק1 ל רוביחלו 8156 דבעמ תלעב ,תותשרל היצפוא שוטניקמלו -ל רוביחל םיקשמימ

 7 -=צעצ| םדד
 7 ןכ (₪ < ב ס ,03-5407570 יא.סא.וא ,03-5615156 וק-ותוא ,03-5373986 דנלרטויפמוק ,03-5612079 ןונ-ןינא :זכרמ ₪ :םישרומ םיקוושמ
 ,04-515777 ןונ-ןינ.א :ןופצ 8 02-259473 דנלרטויפמוק ,02-257248 לארה וגרל :םילשורי ₪₪ ,03-5623463 םיבשחמ לארה

 םלועה תא הליבומה םיבשחמה תרבח 03-5615622 רטיפוי ,03-695007% שדח דממ :שוטניקמ תביבסל ₪ 057-274%19 יאטלא :םורד ₪

19% 
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 ₪ םישדח םירצומ לש הנושאר הפישה ₪

 6 לש םינותנה דסמב םייתועמשמ םירופיש .501 ו

 התו: בוט התארנ אל םלועמ ₪05 .יל/סז0 00160 0

 רישי קווישל תסנכנ מב* .18] ו גוט6לסוה(

 רתויב ריהמה \יאמה .א[גוזסא 4

 תחא תיפרג הליבחב תיצרש המ לכ .60ז ות ל 4

 י"'םלשומה רשקתמה'' אל ןיידע 60 0

 הלעפהה תוכרעמל םיעיגמ םיטקייבואה .א6א 1860

 ךיתונובשח תא להנל רבכעל ןת .5תוקזצ אוסאמצ

 תימוליצ תוכיאב עבצ תספדה .אס6% 6

 הרמוחב הכימתו םיעוציבב רופיש .1

 םיצבקב היפצל ףתושמ הנכמ .0%1

 59[ ו
 דסמב םייתועמשמ םירופיש

 614 לש םינותנה

 לש השדחה הסריגה יכ המדנ ןושאר טבמב

 דסמל םינטק םירופישב תקפתסמ 0\,5001ג:ת60%%5

 ראותב הכז תמדוקה ותסריגב רבכש ,םינותנ

 יכ הארמ רתוי קימעמ טבמ .י'םיכרועה תריחביי

 םירופיש העציבו הנפדה ירז לע החנ אל הטפוג

 ייםגדמייה אוה םהב ןושארה .רתויב םייתועמשמ

 ,המגודל םיכילה רחבמ ללוכה ,(5אוקן םח)

 התא .םימושי תונבל ךיא דמול התא םתרזעב

 ףאו תואצותה תא ןוחבלו ךילה לכ עצבל לוכי

 האצותה סא ךלש םושיב ךילהה תא בלשל

 אובמ סרוק הווהמ תאזה השיגה .ךל תיארנ

 ןטעירו םישדח םישמתשמל םיילאידיא הכרדהו

 .םיקיתוול

 תאקש6 שב הכירע תינכות הפסונ הליבחל

 תוחודה תא שטלל לוכי התא התרזעב ,ם4ו

 תונוש תופשב הכימת ףיסוהל וא תיפרג הניחבמ

 .תותליאשה דוביע ןונגנמב םייוניש אלל -

 לודומו דסמה לוהינל ילכה ראשנ 501%

 חולב תעכ דייוצמ ,א6קסח \%ות6סא5 ,תוחודה

 םוקממ ריבעהל רשפא ותוא ,ףצ"  הריחב

 לודומ תא הננעיר םג הטפוג .ךסמה לע סוקמל

 סאות אוה סויכש ךכ ,(סטזזאפפ) הוותמה

 לש (אופן) םיכמסמה הבורמ קשממה ןקתל

 ול הפיסוהו ,טפוסורקימ

 ייםימצעייב הכימת

 ןיב רשקה .(0815019)

 תיזחה ילכל ומצע דסמה

 , סטמפד (תס0אז תאפ)

 עצבמ ותועצמאב

 תא יפוסה שמתשמה

 וישכע אוה ,תותליאשה

 "ירותפכי םע - רתוי רישי

 תולב אצמנה עז

 תוחולו ישארה הריחבה

 םג בצעל ןתינ סתוא רזע

 (01.5585) תוקלחמ יפל

 .רידגמ שמתשמהש

 םימייתסמ אל םירופישה

 אלא ,האור ןיעהש המב

 חתותיפה תביבס .םיעלקה ירוחאמ םג םיכישממ

 (081507 סאזמאדמע) ייםימצע תיחנומיי איה

 תובר תומר ללוכ ,רתוי האלמו הרורב הרוצב

 ,םימצע תוקלחמ ןיב 'תונוכת תשרוהיי לש

 תופדעהל דחוימב הבוט המאתה תורשפאמה

 םימצע תעמטהו רושיקב הכימתה .תוישיא

 ( כפפ) ימניד םינותנ רושיקו הרפוש (01)

 רבד ,דבלב 541. תויצקנופ 8-ב וישכע תצמותמ

 הנוכנה היצקנופב הריחבה תא דואמ טשפמה

 הבחרוה ,541, ,המצע תונכיתה תפש .המישמל

 תויצקנופ 100-מ רתוי* םע ,תרכינ הדימב

 םיעובקו תועדוה לש רתוי ןטק רפסמו תושדח

 .םיפסונ

 דסמל הסינכה הטפוגש םירופישה ,םוכיסל

 איה יכ םידיעמ יביסרגאה ריחמתהו םסינותנה

 תולודג תורבח לש םיכרצל רצומה תא תדעיימ

 ( פסואא5פו2ז1אס) "ןוטיקי ךילהת תועצבמה

 .םירחתמ טעמ הל שי וז הירוטירטב .ק6 יתרשל

0 06160 
 התארנ אל םלועמ 5

 רתוי בוט

 ירלופופה םילילמתה דבעמ לש השדחה הסריגה

 ךותב :ןמואי יתלבה תא השוע סלועב רתויב

 םילכה תא ךל תקפסמ איה 205 תולבגמ

 עוגפל ילבמ - ו/ותטסאמ ימושי לש תורתומהו

 ייהמונצי הדובע הביבסמ תעבונה תוליעיב

 ו/צ5תשצ0 דומב האלמ הכירע .תירירשו

 המ או האו התאש המ - תשמהואשמ)

 הכימת ,ילרגטניא ינורטקלא ןויליג ,(לבקתש

 העמשהו הטלקה ,םינפוג לש םיטמרופ העבראב

 םירשק) גצקמתדמאד ירושיק ,לוק יצבק לש

 תולימ לע םיססובמה סינוש םיטסקט ןיב

 רוגישב הכימת ,(םיכייושמ םיאשונו חתפמ

5011060008 586 8 
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 .תמדקתמ ורקמ תפשו םיסקפ תטילקו

 הרצונש רתויב הקזחה הליבחה קפס אלל וז

 הדימעמ איהש םילכה - 205 תביבסל םעפ-יא

 לש הלאמ רתוי םיקזח ךמסמה בוציעב ךתושרל

 - \/ותשסשמ לש רואל האצוהה תונכות תיברמ

 לעפת איהש ךכ התוא בצעל ןתינ תאז םעו

 לוכי שמתשמה .הקיתווה 5.1 תסריג ומכ קוידב

 תגוצת :תויסיסב ךסמ תוגוצת שולש ןיב רוחבל

 ןמז תא תכסוחש ,(ת451 ד5אד) הריהמ םיוות

 ןכומ אל דוע טסקטה וב בלשב תיפרגה הכירעה

 רבכ לבא ,רתוי תיטיא תיפרג הגוצת ;תיפוס

 ;דמעומה דומעה לש ידמל קייודמ גוצי תקפסמ

 תא ךסמה לע האור התא הב דומיע תגוצתו

 אוהש יפכ ,תיפוסה ותרוצב ,ולוכ ךורעה דומעה

 לשמל ,םילודג םיכמסמ תנכהל .סופדב קפוי

 255 דע ךסמה לע גיצהל לוכי התא ,םיניזגמ

 ( דאטאופאגזע) ייםילובי תרוצב םידומע

 .לוב לכ לע רבכע תציחל יייע תרבוחב ייףדפדיילו

 ולאשוה םיילרגטניאה ינורטקלאה ןויליגה ילכ

 תוילנויצקנופ םיקפסמ םהו ק1גח6ז661 תנכותמ

 הז .1-2-3 סוטול לש תומדקומ תואסריגל המוד

 לבא ,םיינרדומ תונויליג םע תורחת-רב אל

 תויהל הלוכי אל ךמסמב תואלבט לש העמטהה

 ןנכתל לוכי התא ךמסמה תא .רתוי הטושפ

 תומר םע ,יכרריה (0טד1ןצפפ) הוותמ תרזעב

 תא שורפל ךתלוכיבש ךכ ,ייתוסרוקיי טוריפ

 ,םיקרפ) ךתוא ןיינעמש טוריפב הוותמה

 ,הוותמה ןונגנמ .(המודכו תואקספ ,םיקרפ-יתת

 ,םידומעו םיקרפ לש רופסימה תמיכס םג ומכ

 ךכ | ,(8דצ1₪) ןונגיס תרוצב הרימשל ןתינ

 ךרוצל רחא ךמסמב בוש םהב שמתשהל רשפאש

 .תינונגיס תודיחא

 הלאל תומאות תושדחה תונוכתהמ המכ

 תביבסל תדעוימה 5.2  הסריגב אצמתש

 9 דע תינמז-וב ךורעל לשמל רשפא .\/ות6סואצ

 .םיסכדניא יפל םיטסקט ףולשל ,םיכמסמ

 תומש יפל תוירפיסל ץופקלו

 ולאשוה תורחא תונוכת .םיירואית

 "תוסינכיי ומכ ,תורחתמ תונכותמ

 שופיח ,הקסיפ תלחתהב טסקט

 .קודקיד קדבמו םיטמרופ יפל

 תונשל רשפא ,08פ-ל המודב

 ןמסה תבצה יייע הקסיפ לש הנבמ

 חולמ הנוש ןונגיס תריחבו הכותב

 תלוכיהש | תורמל | .תונונגיסה

 ומכ תיטנגלא הכ הניא תיפרגה

 , \\וחשסשפ-ל םילילמתה ידבעמב

 הכימת \/סז676760-ב אצמת התא

 תונומת לש ייהכלשהו הרירגייב

 לש לדוג ייונישו בוביס ,םיטסקטו

 םיפלחתמ עבצ ינוויכ יפרג םצע לכ

 ווקל טסקט תמאתהו הגרדהב

 .יפרג םצע לש ראתימ

 לש םיטמרופה תא תללוכ םינפוגב הכימתה

 סכותמ ,5ק6560-ו [ת0!161ח1 ,1עק6 1 ,1תנ6דץ6

 רבעמה .הליבחה םע סיקפוסמ םינפוג 0

 לכב ונלקתנ אלו בטיה ןמושמ השדחה הסריגל

 תומדוק תואסריגמ סיצבק אוביב היעב

 םינשיה ורקמה לכ אל לבא ,םינוש םיטמרופבו

 .השדחה הפשל תיטמוטוא הבסה רובעל םילוכי

 ןיב תוצפוקש ורקמ תויצקנופ ,דחוימב

 ךכל הרזעהו - שדחמ הביתכל תוקקזנ םיטירפת

 החיטבמ הרבחה .ידמל הלד דועיתבו םיכסמב

 הרבחהש תורמל .בורקה דיתעב רפושמ דועית

 םא ונתעדל ,286-כ ףסה תכרעמ תא הרידגמ

 תוחפל קקדזת יפרגה דומב דובעל הצור התא

 םייונפ טייבהגמ 8-ל םג קקדזת .33/3860%-ל

 ונלקתנ אל ונלש תונויסנב .תינכותל קסידה לע

 ונקותי סיטעמה ייםיגאבייהו שממ לש תויעבב

 הווהמ ,לכה ךסב .האבה הקוזחתה תסריגב רבכ

 חתיפהל לוכיש ,ןפוד אצוי גשיה 6.0 טקפרפ-דרוו

 .תנקדזמה 05 תביבסב השדח סייח חור

 וו /פוט6קסוחז
 קוויועל תסנכנ מבי

 ריי

 ןבצ5 עוצ ₪1 תזמוש . 61 1 04 100 1
 ג וג 3-4 טצנבאונ נג ₪5 כ כ

 1 צב *(0טנג+6 תג 6 ג: 4 45 הגב 4

 הלחה מביב השדחה הלהנהה

 לש = ןווכב | םירבד | זיזהל תו דוונש סתיו ור א
 הש 4 ברוש שו 1-4 13

 דית6 [1צסנ(ת (211166 5
 טק( 6 ר/ 106 41
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 הנתנב32ּ3ּררר+0////.[.[7[7[77 דץ ו

 רצבעהט6 זק, שחה 6ץ!ץבת ג

 אפהסאו פוצופוסא גז צעסהא

 דא ואב מל ₪ 01866 <( 456 18ז084 061 קסזב-
 נסב 160166 ב 66014 הפתגלסז 6[ 14% 69

 \ב6 [גא ףטבנ6ז ה זזוטב]פ [זסזה ?6 0%
 צטופגצש קמ <6זמקבז66 60 קז6ו1065 ףטגז 5

 הניאש ,רתוי תיקוויש היצטניירוא

 .י"םייממעיי קוויש קיפאב תלזלזמ

 קוויש אוה הלש ןורחחאה ךלהמה

 ארקנה םירצומה וק לש רישי

 הרישי | תורחתב | ,(3ןט6לסותו

 ,ס11. ןוגכ ,ךכב וחמתהש תורבחל

 .תורחא תוברו 2505, 0 דם צץ

 תא וריזחה םג \/גןט6קסוחז יבשחמ

 הרדיס ןכש ,ייסימאותייה תוינרצי תמישרל מבי

 תשקעתמ מביש) 154 קיפא לע תססובמ וז

 אלו) םיירוקמ לטניא ידבעמ לעו (47 ול אורקל

 תא םקממ ריחמתה .(םהלש מבי תואסריג

 לש םיחנומב קוושה זכרמב הלאה םיבשחמה

 סלשל רומא אל חוקלהש ךכ ,תולע לומ תונוכת

 .בשחמה לע ספדומה [8א| וגולה רובע םוימרפ

 ונל קפוסש ,4662%2/7 םגד תא ונקדב ונחנא

 64-ל ביחרהל ןתינ םתוא) תא[ טייבהגמ 4 םע

 לדגמיי צראמב טייבהגמ 527 קסידו (טייבהגמ

 6-ו הבחרה יסיטרכ 8-ל םוקמ זראמב .ייריעז

 ןקתומ ודיצלו 4862%2/66 אוה דבעמה .םיננוכ

 לש תוידיתע תואסריג רובע 0צ6זקחו6 עקש

 .סויטנפה

 סאתמ אוה הז בשחתמב רתויב תטלובה הנוכתה

 קיפאל רשקתמו סאה חול לע יונבה ,ואדיווה

 מבי .\ם84 רבחמ אלל דבעמה לש ימוקמה

 %א64  הלש םדקתמה ןקתה תא ןאכ המשי

 גישה אוה םינחבמב .דחוימב תחלצומ הרוצב

 006 -ב הינשל םילסקיפ ןוילימ 17.4 ןויצ

 הינשב תולועפ ןוילימ 6.7 לש ןויצו .\/גתחוגזא

 עיגה םינחבמה ראש לכב .%ו660 205 ןחבמב

 .זוחא 43 דע 12-ב עצוממהמ בוט ןויצל בשחמה

 רלוד 3400-ב ונקדבש תכרעמה תרכמנ בייהראב

 ,(רלוד 1500-ב םיליחתמ רתוי םילוז םימגד)

 וקב ליבקמ םגדמ תיתועמשמ ךומנ ריחמ

 .ק8/2 יבשחמ

 \ובזזסא
 רתויב ריהמה ץיאמה

 לש או6 םייפרג םיסיטרכ לש השדחה הרדיסה



 עבצ תוקתעה סוחתב הנורחאה הלימה

 01.6 550 ה .ןאכ איהו ןונק לש איה

 תמרב יעוצקמ רישכמל קוקז התא םא

 .תורשפ אלל עוציבו תוכיא

 ישנא ברקב 500-ה םגד תחלצה ירחא

 םגדה תא טרק האיבה ץראב עוצקמה

 תוטלובה תונוכתה ןיב .םלועב רבודמה

 :ןייצל ןתינ הז םגדל תוידוחייהו

<< 
 עבצב תינחלוש רואל האצוה תנחת םיכמסמ תקפהו תכירעב תושימג

 םוליצה תוכיא

 80 וא 60 בשחמל רוביח תדיחי תרזעב תושימג רשפאמה ילאטיגיד הנומת דוביע | תורחת אלל םוליצ תוכיאב טסקטו תונומת

 רואל האצוה תנחתל 610-550 -ה תכפוה .עבצב םיכמסמ תקפהו תכירעב המיהדמ 400 סמ| לש הספדה תיצולוזרבו

 .ףדה ידיצ ינשמ
 (הספדהו הקירס) אלמ עבצב תינחלוש

 .סופד תוכיאב

 ריו מ

 03-5172062 :סקאפ .03-663721 :םינופלט .61294 ביבא -לח .29536 .דח 10 ירויפיטנומ בוחר :ישנאר דרשמ
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 השדח הבוג תדוקנ הווהמ א/ג780א תרבח

 הנושארל .ואותוסש5 יציאמ לש םיעוציבה תפמב

 ןוילימ 60-מ רתוי לש ןויצ יפרג סיטרכ גישה

 יייע רקובמ \/ותחוגזא ןחבמב הינשל לסקיפ הגמ

 , 4862א2/66 בשחמ לע) 26 1485 תודבעמ

 תוריהמ לבא .(םינווג 256 ,םילסקיפ 8

 יסיטרכ לש הדיחיה תונייטצהה תדוקנ אל איה

 תטוכת ללש הלילכה הרבחה .סקורטמ

 תא תוביצמ ןלוכש ,תויתרגיש אל תויצפואו

 .סמצע לשמ הירוגטקב הלאה םיסיטרכה

 עוציבל הרמוח ,רזייל תוספדמ תצאה ,לשמל

 ,(דצל דצמ העונתו בירקת) גא-ו 200%

 תויתוא לש (1אדז-41.151א0) םיילוש שוטיל

 תכימתו סיטרכה לע 64-ב הכימת ,ךסמ

 1060 ןסז \/נת6סשפ יצבקב הרמוח

 ידוחי בבש אוה תיפרגה הדובעה עוציבל עונמה

 תויביס 64 לע תולועפ עצבמה ,סקורטמ לש

 םינקתומ םיסיטרכה לע .ליבקמב םינותנ

 תא םיליכמה אא :םיגוס ינשמ תונורכז

 םיליכמה פאג\א-ו לסקיפ לכ לש עבצה ינותנ

 קמועה דמימ תא לשמל - ייסיארינ אלי" םינותנ

 ןתינ ריהמה ץא/\או-ה תא .ידמימ תלת לדומב

 הביתכ) ליבקמב םירעש ינש ךרד ליעפהל

 תלצנמ סקורטמו (ךסמל האירקו דבעמהמ

 ייסיקולבייב הביתכה תלוכי תא תויביסנטניאב

 קיפא תא רתויב הליעיה הרוצב לצנל ידכ

 יזא כאא ןורכז םג םיניקתמ רשאכ .תכרעמה

 םינותנ סיטרכה לע רומשל לוכי יפרגה ףיאמה

 לכל תופיקשו קרב ,(2 8שםח) קמוע לש

 תלת הללצה עצבל לוכי אוהש ךכ ,ךסמ תדוקנ

 .ישארה ןורכזל תשגל ילבמ תיטסילאיר תידמימ

 11-מ .תוחפ אל םיעצומ א16 תרדיסב

 טייבהגמ 8.5 דע 1-מ ןורכז םע ,םיסיטרכ

 . 1-8 וא או64 ,154 יקיפאל תומיאתו

 קס[ קיפאל םיסיטרכ סע הרבחה אצת בורקב

 הירבדלש ,סויטנפ תביבסל היצזימיטפוא םעו

 יריחמ .םיהובג רתוי דוע םיעוציב וקפסי

 .רלוד 1999-ל 599 יב םיענ םיסיטרכה

 \אותשסאמ -ל סה סויכ םיקפוסמה םירביירדה

 םירביירד םג ונכו: בורקב .05/-לו אד-ל 1

 סקינו* .תונתת לש | א-ו/ותשסאפ תביבסל

 דע .סקיפרג ןוקיליס לש 07 61. תביבסלו

 סייפרג םיציאמב תורחת סקורטמל סוקת אלש

 אישה תא הווהמ וז החפשמ ,תויביס 64 לש

 .\/ותטסא< תחת םייפרג םיעוציבב

4 ]60 
 תיפרג הליבחב תיצרוע המ לב

 תחא

 תרוסמה תא הכישממ ורד-לרוק לש 4 הסריג

 רתויב האלמה הליבחכ ןיטינומ הל האיצוהש

 בשכל שש 6

 1993 יטפס לארשי 6

 ₪ .[.[.   7 7 7ששמה (-

 ימ ידי לע שומישל רתויב הלקהו תונוכתב

 לרוק הפיסוה בוש .יעוצקמ הקיפרג ןמא וניאש

 רגאמה תא השדגו תונוכת לש בושח ךבדנ

 לברסל ילבמ ,םיבר סינפוגו 01.1: 487 תונומתב

 595) ריחמה תא תולעהל ילבמו קשממה תא

 ועיפוהש םילכ 9 סתוא .(ביהראב רלוד

 םג םדיקפתב םיכישממ 1 הסריגב הנושארל

 סילכב םירזענ םה וישכע לבא ,4 הסריגב

 ,יפרגה סלועב רתויב םימדקתמהמ ,םיללכושמ

 תונכות לש ,סופמילואהמ הנושארל ודריש

 .םינומהל תדעוימה הליבחל ,דבלב םינעוצקמל

 םישדח םיללגנ הריחב תוחולו םילכ ילגרס

 ומכ םייעוצקמ םילכל תורישי ךתוא םיאיבמ

 תנכותב הנושארל גצוהש ,ייילטקפ חטש יולימיי

 "הקסיפ ןונגס בוציעי  ,תא4074 כספזסא

 רואל האצוה תונכותב וישרוש תא אצומש

 םירצויה ייתשרבמ לש םיטקפאי"י  ,תינחלוש

 לופיטל םילכו 240705107 חסונב יפרג ןונגיס

 הנוכתה .םייבית תונכותל המודב םידמימב

 קפס אלל איה ,ייילטקפ חטש יולימיי ,הנושארה

 םירטמרפ 45-ב הטילש ידי לע .רתויב הביהלמה

 תואמגוד תובבר רוציל לוכי התא םיילטקרפ

 תא לרוק הביחרה ליבקמב .תוביהרמ יולימ

 התאש ךכ (טניידרג) גרודמ יולימב הטילשה

 הלעתש תוגזמתה לדומ לכ טעמכ רידגהל לוכי

 תורוטסקט לש בולישה | .ךנוימידב

 ןוויכ .לכב | תויוגומתהו תוילטקרפ

 היימדה רוציל ךל רשפאמ ירטמואיג

 המל המודב ,תיטסילאיר תידמימ תלת

 .תפאפפזא6 תונכות תושועש

 הטילש לבקמ התא ,המוד הרוצב

 היצקנופה יייע וקה תוכיאב תמכחותמ

 24-מ תוחפ אל .השדחה 6

 סאו - ךתריחבל סידמוע םינוש תונונגס

 תא ייטילקהייל לכות יד אל הלאב

 תשרבמ תעטת) ךלש | םיווקה

 (תצרמג) המיתח וא |תויטנאלש-ןונ

 שיגר (258]1017) תורפיס חול תרזעב

 .\תלל

 תונכות לש תוירוטירטל ורד לרוק לש השילגה

 ןוכדיע לכב תבחרתמ תינחלוש רואל האצוה

 ךרואב םיכמסמ רוציל לוכי התא וישכע .הסריג

 הז לומ הז םיפד תוגוז גיצהל ,םיפד 999 דע

 סרוז אוהש ךכ ,טסקטה ירוט תא רשרשלו

 .תויפרגה תורגסמה ןיב ךמסמה תא אלממו

 םיננסמ רתוי םע ,רתוי טושפ השענ ללמ אובי

 םיירלופופה םילילמתה ידבעמ | תיברמל

 .הקסיפ לכל ישפוח תונונגיס בוציעו (תילגנאב)

 האצוה תונכותל אלמ ףילחתב רבודמ אל ןיידע

 וא ג26א/366ז ומכ ,תויעוצקמ תוינחלוש רואל

 קוקזש יקסיעה שמתשמל לבא ,טגזאאק5

 לש תלוכיה ,ןמדומ טקפסורפ וא ןולע תקפהל

 .תקפסממ רתוי ורד-לרוק

 תונכות לש שדח ןז עיפוה הנורחאה הנשב

 ןהב ,יייתמיכס רויאיי תונכות תויורקה ,תויפרג

 םיווקו םייפרג םימצע ,םילמסב םישמתשמ

 ,המירז ימישרת רוציל ידכ םייטרדנטס םיידמימ

 יחטש לש תופמו םיינוגריא םינבמ ,תומרגאיד

 .הבר תולקב הפציר

 םתוא לפכשמ ,םימצעה תא רחוב טושפ התא

 סםידמימה תא םסהל הנשמ ,שורדה רפסמב

 לע יוצרה םוקמל סתוא ררוגו ךשפנ תוואכ

 םילשמ התא רבכע תוציחל רפסמב .םישרתה

 ותוא רצי וליאכ יעוצקמ הארנש ,םישרתה תא

 תונושארה .יעוצקמ טטרש וא םינפ טקטיכרא

 , \ופוס-\ 1חו6!!:כתגא ויה תויתמיכסה תונכותב

 ורד-לרוק .םימדוק תונויליגב ונרקס ןתוא

 רויאיי לש תונוכת םג השדחה הליבחב תבלשמ

 ."'תמיכס

 םישמתשמ לש הכישמהמ בושח | קלח

 םילולכה םיברה םיפסותה םה ורד-לרוקל

 ,61זק 48 רויצ ףלא 18 ,םינפוג 750 .הליבחב

 קר סה לוק יצבק 125-ו היצמינא תוירפיס 3

 רזעה תונכות .לבקמ התאש םיסונובהמ קלח

 ,תונומת דוביעל 6ס12ה0ו0078:ת[ תא תוללוכ

 תנכהל 6ס5!6חגש ,םיפרג תריציל 6016

 ,תונומת סובלא תינבל 6ס1א1054ו6 ,תוגצמ

 טמרופל רטסר טמרופמ הרמהל 6

 , 00%6[006 השדחה תפסותהו ירוטקוו

 לכ .הידמיטלומ ינוטריס לש הכירעל תדעוימה

 אל ילואש ,אלמ םושי איה תופסותהמ תחא

 לבא ,תוידועי תוליבח לומ דדומתהל לוכי

 תוילנויצקנופ קפסמ אוה םישמתשמה תיברמל

 .תפסונ הנכות תשיכר םהמ תכסוחש המרב

 ירוטילקת ינש יבג לע תקוושמ 4 ורד-לרוק

 איה יכ לרוק העידוה עיתפמ דעצב .6פ-םסאו

 תב) ייהנשיהיי הסריגה קוויש תא הקיספמ אל

 תמרייכ רכמהל ךישמתש ,3 (לכה ךסב הנש

 הז ריחמב .דבלב רלוד 199 לש ריחמב ייהסינכה
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 תעלוקה הריחבה

 \זאפסוא5 תונכותב הליבומה תרחבנה
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 :רחויב בוטה ינורטקלאה ןוילגה

 שומישה תולקב הכפהמ - ()טמ(1זס 1?תס 10 1/1005
 .הלועמ 1-2-3 תומיאתו םיקזח חותינ ילכ בולישב

 :רחויב בוטה םינוחנה דסמ

 יאלבטה םינותנה דסמ - גזגהסא [סז 105

 .רתויב ןימאהו רתויב קזחה ,שומישל רתויב לקה

9 
 :רחויב בוטה םילילמחה דבעמ

 - השדחה 5.2 הסריג - 10061601 [סז 11100015

 לש רתוי הקזחו רתו! הלק ,רתוי הבוט הסריג
 .רכמה-תבר הנכותה

 . ," ד
 \8 "7 דב - 1:

 \/ "עמ ללוכ 8
 הקסיע - /סז1הח₪ 007706 [סז 11000105 תא תוגיצמ לנוישנרטניא ירפו 801.\ אס

 .8081/4א₪ תיבמ תחא הליבחב - רתויב תובוטה 111860ו85 תונכות שולש םע ןמאת אלש ח" ש [ 8 םוקמב

 ! דדופמ ךלשע דרעיוה| - פסח! הוס סו 251 ד *

 וילע ריחמב רתויב םדקתמה תונכותה ךרעמב ךלש דרשמה תא דייצל לוכי התא וישכע

 תנכותו ,םימושיי ללוחמו םינותנ דסמ ,ינורטקלא םיבושיח ןויליג :םולחל תלוכי קר

 תא תוסכל ךל םירשפאמו םהיניב "םירבדמה" הנכות ירצומ השולש - םילילמת דוביע

 = דבלב ח"ש 1,299 :ריחמהו .תיתימא הליבח תקסיעב - תיקסעה תוליעפה ימוחת לכ

 .םלועבו ץראב ,הנכותה םוחתב םויה דע םילבוקמה םיריחמהמ תוחפ הברה .מ"עמ ללוכ

 האבה הסריגה תלבקל יאכז היהת 801800 020706 תשיכר םע :לכה אל דוע הזו

 םולשת אלל ,רוקמ-דוקב האלמ תירבע ללוכ ()ונמ((זיס 1'תס [סז 11/1חשסוו5 לש

 .(תולשמו לופיט תואצוה רובע ח"ש 30 טעמל)

 :לבקו וישכע ומזה םולשת אללו דיימ לבקת דוע

 האלמ תירבעב האבה הסויגה !םניח% ו?0אזתַש חו0061 תכרע ףסונ ס[ ה

 ונה1[זיס [ויס (סז 1/1חשסוו8 לש ילארשיה םילילמתה דבעמ לש

 (חולשמו לופיט ימד - ח"ש 30 טעמל) .1/זתשסוזפ תביבסל "שגד" ו 6 0

 ווסזאוחפ \1006! תכוע !םניח*
 "שגד" םילילמתה דבעמ לש

 ד וו שדר שבה ה
 לנויושנרוטניא ירש ₪

 03-5622985 .סקפ ,03-5622976 .לט 67017 ביבא-לת 34 לליה תיב 'חר

 דייטצהל תונמדזהה תא ץימחת לא

 .רחמה תונכותב םויה רבכ

 - לנוישנרטניא ירפל רשקתה תונמזהל

 ,לארשיב 801.\אפ יגיצנ

 .ץראה יבחרב הנכותהו םיבשחמה תויונחל הנפ וא

 .םהילעב לש םימושר תומש םה םירצומהו תורבחה תומש לכ
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 1993 'טפס לארשי 0

 דדומתהלו ךישמהל תורחתמה ראש הנשקתת

 .ורד-לרוק לש תונוכתה רשוע סע

0 0 
 "םלועומה רעקתמה" אל ןיידע

 קיטסלפה זראמו חוטשה גצל תחתמש תורמל

 סילנויצנוונוק םיביכר םתואב םישמתשמ סלוכ

 םיקיספמ אל קווישה ינואג ,םיבשחמ לש

 משיא רשקתמיי :םישדח תומש סהל איצמהלמ

 תימעיי ,טח5סאג 60או!אוטא[64708)

 רזועייו ספת 60אוקגא[סא) ייךרדל

 קלח סה (זסודג1 4551514אד) יייתרפיס

 לש שדחה ןזל וקנעוהש ,םיירוקמה תומשהמ

 םעופ םינפב .יתנפואה להנמל םיריעז םיבשחמ

 קסיד סג ילואו תגא ןורכז ,יתרפס דבעמ

 תכרעמ ,טע תרזעב תישענ הלעפהה לבא ,חישק

 התאש סישוקשיקה תא חנעפל הרומא הלעפהה

 םימושיהו (טעה עגמל שיגרה) ךסמה לע הוותמ

 םיקוסע םילהנמ ןיינעמש המל םילבגומ

 ₪0 440 סגד .תרושקתו סוי רדס לוהינ :העונתב

 תרתוכה תחת קושל אציש ןושארה אוה

 הלועפ ףותיש יייע רצונ אוהו ייישיא רשקתמי

 ,טע יבשחמ חותיפב הצולח ,50 תרבח ןיב

 ,תרושקתב ןבומכ אוה הנייניעש ,478ד .תרבחו

 180-ה דבעמ תא הקפיסש וז םג איה ךא

 .רשקתמה לש ובילב סעופש

 ןורכז טייבהגמ 4 םע טע בשחמ אוה סיסבה

 ,לבא .60 תרבח לש ?6חת0וחו\ הלעפהה תכרעמ

 ךרוצ שי ,יתרושקתה םשל יואר תויהל ידכ

 תא ךופהל תולוכיש תויצפוא ללש תפסוהב

 ,םדומ סקפ .ידמל רקי עוצעצל ךלש רשקתמה

 יסיטרכו 20%88 חישק קסיד ,ירלולס ןופלט

 ריחמה תא תולעהל םילוכי 0א1014 ןורכז

 יטמורכונומה ךסמה .רלוד 4000-ל לעמ ללוכה

 יאנתב הדובע בייחמה רבד ,רוחאמ ראומ וניא

 התא תאז תוכזב ךא ,תיסחי סיבוט הרואת

 לקשמה תוומל תועש 4 ךשמב הלועפ לבקמ

 או הה רווה

 לודגה םגדל .תוללוסה לש ךומנה

 ,רוחאמ ראומ ךסמ | ,80 880 ,רתוי

 5081 רעש ,ינוציח 64 גצל רוביח

 טולקל תלוכיו  ,םייפקיה םירזבאל

 .רתוי םילודג םיקסיד

 ינייפוא שמתשמש ,הנכותה תיברמ

 .הלעפהה תכרעמב הלולכ ,הל קקדוי

 ראוד | ,םיסקפ תטילקו | רוגיש

 ,תורוכזתל םושיר סקנפ ,ינורטקלא

 ימוי חול ,םינופלטו תובותכ רפס

 גויחה | .די-בתכ | יוהיז | וליפאו

 ןופלט יווקב ןה לועפל לוכי יטמוטואה

 רפס םע בולישבו "ןופאלפייב ןהו םיליגר

 תרושקתה ינפוא לכ תא תרשמ אוה םינופלטה

 שומישה לבא .(םיצבק תרבעהו סקפ ,רוביד)

 הלועפ לכ ךפוה ידעלב טלק רזבאכ טעב

 םיעצמאב הריש: השיגמ רתוי תיטיאל

 איה היעבה לע רבגתהל ךרדה .םיילנויצנוונוק

 םיכסמ סע ,ייםיילקיטרווי םימושי  תונבל

 שמתשמש ךכ ,הייוזח תוליעפ יגוס לכל םיידועי

 לע טע תווחמ לש ילמינימ רפסמל קקדזי יפוסה

 קר תישעמ וז השיג .היוצר הלועפל איבהל תנמ

 רשקתמייה ליגרה שמתשמלו סידחוימ םירקימב

 ריחמב תלבגומ תוילנויצקנופ קפסמ ייישיאה

 רוציל ןיינעמ ןויסינ אוה ₪0 440-ה .הובג

 םיינורטקלא לוהינ ירזע לש השדח הירוגטק

 ונתושירד תא אלמלמ קוחר ןיידע אוה לבא

 .ישעמ הדובע ילכמ

 ון
 תוכרעמל םיעיגמ םיטקייבואה

 הלעפהה

 תמרופטלפ תא שוטנל סבו'ג לש ההטלחהה

 הלעפה תכרעמ חותיפב זכרתהלו ולש הרמוחה

 ,ק0-ה םלוע תא הריזחה ,ק6-ל תיביטנרטלא

 תונש ףוס לש םיזילעה םימיל ,תמייוסמ הדימב

 05 לש הקינחמה היצזיטרדנטסה ינפל ,70-ה

 רתוי יארחאש ימ ,סבו'ג .מבי תרוטקטיכראו

 ישיא בשחמ לש ןויערה תכיפהל רחא דחא לכמ

 תזעונ הביטנרטלא וישכע עיצמ ,ללכה תלחנל

 לש םימחה הקוביח לע רתוול ןכומש ימל

 ,א6אד5ו6ק .מבי לש םייותיפה לעו טפוסורקימ

 ראותל הייוארה הנושארה הלעפהה תכרעמ

 - 76 ישמתשמל האיבמ ,יםימצע תיחנומיי

 והשמ - םיירוקמ םימושי יחתפמל דחוימבו

 תילאוטקלטניא האקתפרה לש ןשיה חוחינהמ

 תישעמ תכרעמ םג איה א6א15ו6ק לבא .הפורצ

 ייתיתישעת תוכיאייב םימושי חותיפל דואמ

 םג ,תוביציו תונימא ראתל אבש יתנפוא גשומ)

 ,הסונמ אל םישמתשמ רוביצ ידי לע שומישב

 .(ןוסא איה הליפנ לכ םהב ,םייטירק םיאנתב

 ו
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 החנומ שמתשמה קשממב הליחתמ האקתפרהה

 וליפא םיהדיש \/סזא5ק366 )/(גתגקסז-ה ,םימצעה

 הזה קשממה .םינינאה שוטניקמ ישמתשמ תא

 הרדח קמוע הזיאל דע תישחומ הרוצב הארמ

 תכרעמ לש תיתשתל "יםימצעייה תסיפת

 תא סיביכרמה םיטנמלאהמ דחא לכ .הלעפהה

 תונולחה ,םיטירפתה ,תוימלצה - קשממה

 הבכרהו קוריפל םינתינ - הריחבה תוחולו

 קשממב שי ,לשמל .וגל תויבוק ומכ שדחמ

 תניגעל "ןגעמי'ו םיצבק תרימשל ייףדמיי

 ידמל סימוד םיארנ םה ןושאר טבמב .םימושי

 דואמ רהמ לבא ,(/ותסשפ לש םילכה ילגרסל

 שפוח ךל הקינעמ םימצעה תייחנה יכ דמלת

 הירפיס ,ץבוק לכ ףדמה לע םישל לבגומ יתלב

 עוקתלו ךתדובעב קקדזת םהל תינכות וא

 התא סהמ קשממ וא היצקנופ ,סושי לכ ןגעמל

 ספ  ,םימצע ירשיק .ךלש ןורתפה תא הנוב

 סינושה םיטנמלאה תא םירשקמ ות

 סמצע םימושיה ילבמ ,תחא תדבוע תינכותל

 סרושיקו םימצעב לופיטה .םהל םיעדומ ללכב

 .הלעפהה תכרעמ תמרב תשענ

 תכרעמ ורקימ אוה א6אד56ק לש ןיערגה

 הכימת תללוכה ,א/ג68 סשב תיסקינוי הלעפה

 יובירו (אוטנ/ד] קתס65551א0) סידבעמ יובירב

 רשפאמ ןיערגה .(אוט1זודאש זאס) םימינ

 ,דיחי דבעמ לע םימושי רפסמ ליבקמב ץירהל

 הקלח הרוצב ,םידבעמ רפסמ לע דיחי סושי וא

 לש תיטרפ הסריג תפטוע ןיערגה תא .ןיטולחל

 קשממה .ךתוא ליהבהל הכירצ אלש - טאוא

 סינונגגמהמ ןיטולתל ךתוא דדובמ יפרגה

 תונהל לוכי התאו סקינו* לש םיכובסה

 ללכש ילבמ הלעפהה תכרעמ לש תלוכיהמ

 .עקרב תלעופ סקינויש ךכל עדומ הייהת

 םילולכישו  תופסותב הרישע | ן\6אד5וטק

 תכרעמ לש תמצמוצמה הרדגההמ םיגרוחה

 תביבסל האלמ תוירושיק תכרעמ .הלעפה

 ,ואסו\/ג6-ו 1025 תותשרב תכמות תרש/חוקל

 םיצבק אבייל תלוכיו \ת<פ תשרב םיצבק ףותיש

 האלמ הכימת) שוטניקמו 05 ,סקינוי לש

 היופצה ,3.2 הסריגב קר שמומת 05 ימושיב

 ללוכ ינורטקלאה ראודה .(93  ףוס תארקל
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 7יענ
 וס ת-ל לבעל לש ףסומה ךרעה תא ךלש רכומהמ וורד

 /םניח ירבע ךיִרִדַמ ש

 /םניח תירבעב הנקתה תוארוה ₪

 /םניח תינופלט הכימתל? םירבוש ₪ /

 /םניה דצזמב שומיש תעצה ₪

 שנא לש תונולח תביבסב תיעוצקמ הכימת סע תאז לכו

 תָבָשְבשִח
 לארשיב טפוסורקימ יציפמ

 םר*הי דו עו עץ מה

 03-5611864 ,5610764 '0ק9 03-5611961 'לג
  .תָבָשְבְשַמ לש ףסומה ךרעה תא תונתונה תורחבומה סי ו תויונחב ןא

 ב"הראב טפוסורקימ 'בחמ רצומה תקפסא רחא ל לחת רצומה תצפה

2739 
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 1993 יטפס לארשי 6

 הידמיטלומ | יצבק | תרבעה

 ןוילימ 16.7-ב תכמות הקיפרגהו

 תיחנומ חותיפה תביבס .םיעבצ

 0600ג%6 חותיפה תפשו םימצעה

 אילפהל לק חותיפ תורשפאמ 6

 תכרעמהש קר לבח .םימושי לש

 תוספדמב ידעלב שומיש תבייחמ

 .טפירקסטסופ

 .דחא לכל הדעונ אל א6אדק

 טייבהגמ 16 לש סומינימ תושירד

 קסידה לע םייונפ 120א18-ו ןורכז

 שמתשמה ליפורפ לע תודיעמ

 הלעפ וטלש םיקדבמב | .יופצה

 ןה ,תמלשומ הרוצב תכרעמה

 תשרב הנחתכ ןהו דדוב בשחמכ

 איה יכ םיפצמ ונא .תרושקת

 לש קוש תחמוג המצעל סופתת

 םיעתרנ אלש ,םיזעונ םיחתפמו םישמתשמ

 .יטסימרופנוק סלועב סוילאודיוודניא תנגפהמ

 פוווקוצ אוסאשצ
 ךיתונובט;ח תא להנל רבכעל ןת

 פוחוקוץ םיישיאה תונובשחה לוהינ תנכות

 איה 6סתוקטוסז 4550010666 תרבח לש א(סחטץ

 ייע הכ דע טלשנש םוחתב ןנערמ שודיח

 סקנפ לש הרופטמב שומיש סוקמב .(לטוסאסח

 םילכה לכ תא תסייגמ 5ותוקוע אוסחשש ,םיקיש

 ייהכלשהו הרירגיי :תושידח \/וחטסש5 תונכות לש

 ,ךסמ ייירותפכי לע רבכע תוציחל ,תוימלצ לש

 ועי וליפאו שומישב ךתוא םיכירדמה ייםיצעוייי

 יאור תרבח יייע ןכוהש ,רשקה שיגר יסנניפ

 .אוקז אסמא סיצעויהו תונובשחה

 קלוחמ ,ןאכ הנומתב הארנש ,החיתפה ךסמ

 רתויב תילאמשה הצובקב .םירוזיא העבראל

 ,תרוכשמ - םינושה הסנכהה ימרוג םיגצוימ

 תיעצמאה הצובקב .המודכו תיביר תוסנכה

 ,םיקיש סקנפ - םייסנניפה םילכה םיגצוימ

 וכו אתנכשמ ,תועקשה קית ,יארשא יסיטרכ

 שי םתוא תונובשחה םיגצוימ תינמיה הצובקב

 .המודכו תואוולה ,םיסימ ,למשח - סלשל

 התא התיא םירותפכה תרוש ןותחתה לגרסב

 .הרזוע שקבמ וא תוחוד קיפמ ,תולועפ עצבמ

 ,לשמל .הלעפהו טווינל תושמשמ רבכע תוציחל

 התא למשח ןובשח םולשתל קיש בותכל ידכ

 התא חתפנש קישה תא .םיקישה סקנפ לע חול

 תא אלממ ,םיקישה תביתכ תימלצ לע ררוג

 ןובשח סע רבכע תציחלב רשוקו םיטרפה

 לכ תא תינכותה רוכזת ךליאו ןאכמ .למשחה

 םעפש ךכ ,למשחה ןובשחב םירושקה םיטרפה

 תולועפה תיברמ למשח םלשתש האבה

 .תיטמוטוא הנעצבתת

 2 ה

 קסזממסהפ ]0015 5צפו6ח 6

 סא ,ךיתונובשח לכ תא תלהנמ תינכותהו רחאמ

 השילג לע עירתת איה קנבב ףסכ רסח

 תא שקבת סא ,יסנניפה ץעויה .טפרדרבואל

 הגירח תיביר םלשל יאדכ אלש ךל רפסי ,ותצע

 הסינכמה ןוכסיח תינכות קיזחמ התאש ןמוב

 סיפדהל לכות .רועיש ןיאל הכומנ תיביר ךל

 ומכ ,םישבי םיירפסמ תוחודו םינזאמ

 םיפרג קיפהל וא ,תונובשח ילהנמ םיבהואש

 דיחיה רבדה .םיעיגרמ רתוי הברה םיארנש

 תוחוד תנכה אוה ךרובע השעת אל תינכותהש

 .ךכ בטומ ילוא לבא - םייתנש סמ

 עונמ רתתסמ האנה יפוגה קשממל תחתמ

 תוחול ךרובע בשחמש ,רתויב יניצר יסנניפ

 םירזת ,תועקשה חותינ ,תואוולהל רזחה

 םירשקב תכמות סג הנכותה .דועו םינמוזמ

 לש םיינורטקלא עדימ יתוריש םע םיימניד

 קית תא בשחל תלגוסמ איהש ךכ ,תוינמ ירעש

 הנכותה .תיטמוטוא הרוצב ךלש תועקשהה

 תא ךופהל הלוכי בייהראב רלוד 70 הריחמש

 קר אל - עושעשל תישיא תואנובשח לש לועה

 .םינוטייזל ומכ יתימא ףסכל סחייתמש ימל

6 )|600 
 תימוניצ תוכיאב עבצ תספדה

 הבורקה ,עבצב הספדהה תויגולונכט לכמ

 ייסינעבצ תארמהיי איה תימוליצ תוכיאל רתויב

 .( 6/6 פטל!!תוגמסת, !ת6חהה] 076 [ז3ת5/6ז)

 ינועבצ ויד םמחמ הספדהה שאר וז היגולונכטב

 וידה ידא .ותוא הדאמו דב טרסב גופסה

 הספדהה ריינ לש דחוימה יופיצב םיגפסנ

 תירישעכ לש רטוקב ריעז ויד סתכ םירצויו

 ויד יעבצ 4 יייע רצונ לסקיפ לכ לש ןווגה .מיימה

 םישמשמו הז יבג לע הז םיחנומה םיפוקש

 ןוניסמ רצונ לסקיפה ןווגש ךכ ,רוא ןנסמכ

 לסקיפ לכו רחאמ .ןבלה ריינהמ רזחומה רואה

 אלו - םיפפוח םיננסממ רצונ

 וז דצל וז תוחנומה עבצ תודוקנ

 ומכ ,(עודאפח]אס)

 הנומתה - תורחתמ תויגולונכטב

 טבמב םג תוכיא לע תרמוש

 םישטשוטמה םילושה .בורקמ

 םימרוג םג ודה םתכ לש

 ךכ | ,םילסקיפה | תוגזמתהל

 יאו רתוי ייסיקלחיי םירבעמהש

 לסקיפ ןיב לובגב ןיחבהל רשפא

 .לסקיפל

 םוחתב הכ דע ךילומה רצומה

 היה םינעבצ תארמה תוספדמ

 ,סקינורטקט לש אגם 4

 םיפלא 10-כ בייהראב וריחמש

 סע קדוק האצי וישכע .רלוד

 20-ב ךומנ ריחמב הרחתמ רצומ

 תספדמ איה השדחה 0|60ז886-ה .זוחא

 לומ הוושכ תורחתהל תלגוסמה םינעבצ הארמה

 טלחהב אוה ריחמה ןורתיו סקינורטקטב הווש

 דחוימ 44 ריינ לע הסיפדמ איה .התוכול

 16.-ב ,שטניאל תודוקנ 300 לש הנחבאב

 .דומעל תוקד 3.5 לש תוריהמבו סינווג ןוילימ

 הול ההזו 8156 דבעמ להנמ הספדהה תא

 ,(50486/40א182 דבעמ) 5\א תונחתב ןקתומש

 120 קסידו א ןורכז טייבהגמ 16-ב רזענה

 ,ירוט רעש ךרד תישענ תרושקתה .טייבהגמ

 ינשו שוטניקמ תביבסל 1/0031141% ,יליבקמ רעש

 .8081 ירעש

 תומיאת לע םידיעמ רצומה םשב 25 תויתואה

 ,תמאות תספדמה לבא 2 המר טפירקסטסופ

 טוחא3ג םיארקנה קדוק לש םינקתל סג ,ןבומכ

 סושיל דחוימב סיבושח הלא םינקת 8

 תקפה :הלש תספדמל תדעיימ קדוקש ירקיעה

 ירוטילקתמ תימוליצ תוכיאב עבצ תונומת

 .ץחסוס 62

1 09/2 
 הכימתו םיעוציבב רופיטנ

 הרמוחב

 םירופישה תא רבעב ונראית רבכ ונחנא
 הכימת :05/2 לש 2.1 הסריג לש סיירקיעה



 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 ,לודגבו תירבעב בוש טפוסורקימ
 תונולח תביבסל םלועב בוטה םילילמתה דבעמ

 !לאמשל ןימימ וישכע
 טפוסורקימ 'בחב חותיפ לש םיבר םישדוח רחאל םויה .םילילמת דוביעל םלועב הבוטה הנכותכ (/080 תא רידגה ימלועה " 6 !6\\|0/2"-ה

 (חנהו רורג) "06 8 0307" :םיטלובו םיבר תונורתי 00 -ל .תירבע הסרגב ,םלועב הבוטה הנכותהמ תונהל ולכות ,תינקירמאה
 םתשחינ םויה דע- (םילבקמש המ הז םיאורש המ) "\(צ5|ע// 6" .רבכע תציחלב ךמסמה יבג לע םוקמ לכל הרבעהל םינתינ םימלש םיעטק

 * תואלבטב הדובע * םירוטב הדובע * .ךמסמה הארי ךיא קוידב ,ךסמה לע םיאור םתא םויהמ ,ריינה לע ךמסמה הארי ךיא
 תואיגש ןוקיתו תויאל ןולימ * הנכותב תללכומ הקיפרג תכרעמ * תשרב הלועמ הדובע * הצופת תומישר ךרוצל גוזימ * תירבעב םיבר םיטנופ *

 \\0₪₪ * .םיכמסמ ינש ןיב האוושה תורשפא * תויעדמ תואחסונ * .תילגנאבו תירבעב

 ..דועו דועו םילילמת דוביעל תורחא תונכותמ הקלחו הלק הבסה תרשפאמ

 .ריתמ תפסות אללו הנכותב םילולכ וללה תונוותיה לכ

 ואו
 .ונ לש תט לובה הנכותה וז .תודידי

 :םישרומה םיקוושמה לצא גישהל ןתינ

 תוקבדמ תקפה

 - - - וא וושותוה - - - - -,
 52522 |ג תמר 34 לבות 'חר לארשי טפוסורקימ דובכל :

 ! לש תוסנתהה תכרע תא םולשת אלל יל וחליש אנא 1
 : .תונולח תביבסל תירבעב \\ 08 םילילמתה דבעמ "

-------= 095 17 

 ור הקפת הרבה

 רו רכ ו

 ו .סקפ לטו
 1. .גוסמ םילילמת דבעמ 'תושרב

 1 --- יפסונ טפוסורקימ ירצומ יבגל ףסונ עדימב ןיינועמ ץ

 .תורחכומה סיבשחמה תויונתבו 03 -5601161 תוכרעמ ןוקרטניא * 03-5372929 תינלכ * 03-498188 םיסדנהמ גרבנירג ב-א * 03-5611961 תבשבשח * 03-7515511 ללמ
 .ךונית תודסומל םידחוימ סיריתמ
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 םירביירד רתוי ,7ת6דעק6 ינפוג ,018-ב

 עונמ ,הידמיטלומו 5051 ,5טק6ז/04 ייסיטרכל

 סיעיבצמ הלא לכ .דועו שדח תויביס 32 יפרג

 הלאשנש הלאשהו 052 לש לאיצנטנופה לע

 !ותוא שממל מבי החילצה הדימ וזיאב איה

 תוניחב תרדיס ונכרע הלאשה לע תונעל ידכ

 קס א/ג0421א8 תכרעמ סע ףותישב תקדקודמ

 .הילגנאב

 .קסידה יעוציב אוה ונחבש ןושארה רבדה

 10 דע 5) תצקמב הריהמ 2.1 הסריג יכ אצמנ

 לקי אלש גשיה - 2.0 הסריגל סחיב (זוחא

 הלועמל הבשחנ 2.0 רבכ ןכש ,םכיניעב

 ,םייפרגה םיעוציבה תאז תמועל .הז טקפסאב

 עונמל רבעמה םע יטמרד רופישל וניכיח םהב

 וניאר אלש קר אל .ונתוא ובזכיא ,תויביס 2

 תעצוממ הדירי וארה םינתבמהש אלא רופיש

 לשב תמרגנ וז האצות .םיעוציבב זוחא 9 לש

 לופיט ןחבמב 2.1 הסריג לש יופצ יתלב ישוק

 הקיפרגב רקיעב וקסעש םינחבמב .טסקטב

 התיה 05/2 2.1 ,םירוהט םיייפרג םימושיו

 .תיטמרד הדימב אל יכ םא ,רתוי הריהמ סנמא

 20-מ רתויב ורפוש 00 ₪!כ8ש ימושי ,לשמל

 ומכ ,םיילאוטסקט םימושי .זוחא

 תפלאמ אמגוד חק
 05/2 מבימ
 ,ןפוד יאצוי םיעוציב ךירעהל עדויו םיבשחמ לש יתימא "קירפ" התא םא
 המגדה ןוטילקת םניח ךל קינעת מבי תרבח .שממ לש היווח ךל הפצמ
 ,רתויב הבוטה הלעפהה תכרעמ - 181 05/2 תא גיצמה ,דחוימ

 ,לארשי מבי - ןר-בל ןסינ לא חלשו חפסה תא אלמ
 03-6978313 סקפב וא ,ביבא-לת 2 ןמציו 'חר

0 

 - 070 :שומישב בשחמ תרוצת

 04 גצ םע 05 תחת בשחמ לכב תלעופ המגדהה

( 0 
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 386 וא 6

 וארה אל ,תאז תמועל ,85

 .רופיש

 ימושי תצרהב אוה רתויב יתועמשמה רופישה

 אתא - דומב ,0522 תחת ,008-ו .\/ותוסשפ

 ונצרה רשאכ ,לשמל .אלמ ₪05 ןולחב וא 2

 יפ טעמכ הריהמ התיה 2.1 הסריג ,םא681, תא

 .\שותוס< 3.1-ל הינויצב המודו 2.0 הסריגמ 4

 רתוי הריהמ 05/22.1 יכ וארה םירחא םינחבמ

 בל סשל יואר .כ05 ימושי תצרהב \/ות6ַסַאמ-מ

 תניתבב םיקפתסמ אל ונלש םינחבמה יכ

 מ6416 לשמל) סםושיה לש דיחי טקפסא

 שומישה תא םימדמ אלא (ינורטקלא ןויליגב

 תא .ינייפוא שמתשמ לש וידיב רצומב יתימאה

 שומישב התא סג אצמת וניארש םירופישה

 .ימוימוי

 יגוס סע תומיאת תויעב 05/2-ל וראשנ ןיידע

 ,ואדיוו יסיטרכ ,6סס-8סאו יננוכ .םינוש הרמוח

 8108 יביכר ,8081 קסיד ירקב ,תשר ימאתמ

 ןחבהל םיכירצ ,םיאלמ םיבשחמ וליפאו

 מבי .08/2 סע תומיאת חיטבהל ידכ טורטורפב

 דצ תרמוחב הכימתה תא דואמ הביחרה סנמא

 לכב םיכילומה םירצומב דחוימב ,ישילש

 הדובע םוקמ

 ןוטילקתה חולשמל תבותכ

 או8 :ןורכז

 הלוכי הניא 08/2  ןיידע לבא ,הירוגטק

 ,\\ותס5 ומכ תילסרבינוא תוליבקב רדהתהל

 תלאש .כ05 ומכ סינרצי לש הבחר הכימת וא

 לצ איה 05/2 לע הביעמה תרחא תומיאת

 .טפוסורקימו מבי ןיב שדוחה לוחיש קותינה

 17-ב עקפי ןהיניב הלועפה ףותיש סכסה

 ,רבעב ןויסנה יפל ןודל םאו רבמטפסל

 05/2-מ עונמל ידכ תוריהמב לעפת טפוסורקימ

 .\אותוספ לש תוידיתע תואסריג םע תומיאת

 התוא עיתרמ אל רבדה יכ זועב הריהצמ מבי

 ךשמהב תניינועמ אל וליפא איהו ללכ

 ,תורגבל העיגה 05/2 ,מבי ירבדל .תומיאתה

 םג ,תוחוקל ךושמלו חתפתהל הל תרשפאמה

 רתי .טפוסורקימ סע תומיאת לש יותיפה אלל

 ןוויכב 05/2 תא חתפל תננוכתמ מבי ,ןכ לע

 טקיורפ ,741168א7 לש לדומה ידי לע רדגומה

 תויהל רומאש ,לפאלו הל ףתושמה חותיפה

 .קס-ל הלעפה תוכרעמ לש רבעב יולת יתלב

 ךיא !םייתניב הרקי המ איה הלודגה הלאשה

 הכימתה הב ,הבורקה הפוקתה תא רובעת מבי

 לש תוירלופופה לומ תדמגתמ ןיידע 05/2-ב

 תא הביבס שבגל חילצת איה םאהו ,ותוסש

 לש | תויביסרגאהמ | ווכנש | תורבחה לכ

 (137 ימעב ךשמה)

 18 :קסיד

 רבוד ךילירפ יקסבשר]



 יוגקמ בוי
 . אשססאס לש לארשיב הלודגה הציפמה איה םדקתמ בושחימ תרבח

 ,תיפרג/תיסדנה הדובע תנחת לש דיקפתל דחוימב םימאתומ םיבשחמה לכ

 .םלועב םגוסמ םיריהמה טססווופפ .קסיד ירקבו ץפא45 יפרג ץיאמ םע
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 חיזזיוטק מיקסידל םיויאמ
 54 10641 805 6 54 4 הפס 6 6675 +|/0

 .םיקסידל רתויב םיריהמה םירקבה

 . \צוואססצשפ-ל םידחוימ םיציאמ

 השיג ןמז תואצות גישהש דיחיה רקבה קא

 .ס6 ואש לואפ ינחבמב 0.275

 .םינחובה ורמא "...םולח אוה הזה רקבה"

 | רלוד 160-מ לחה :ריחמ

 וכו 0

 /40/80000' 0 ןטטזוחס 0 < םדקתמ בושחימ
 שפ-פ הכס .סקפ 09:57 ה5פ5כ2ט כ שפפתעפג 0 ₪9שק 9%
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 :םייפקיה םירובא
 ן ו
 . . : -- ,לוק סיטרכ ,6 1
 ה ₪ ,הבוט ואירטס תבהעמ
 ,הבכע 32 וג םדומ

 תדיכל סיטרכ ,תורפיס חול
 ,ואריוול הנומת

 ,קספ-לא תכרעמ טי?בהגמ 32ישאה ןורכז

 10 וא ₪18 :םיקופא
 .\/1-4₪ ףוריצב



 ק0-ה
 םלשומה

 לדאנ ןייארבו רלימ .'ג לקשמ

 16 הפנב 80512 קסיד)
 ,\ן/ הרמוה ןומטמ סע

 שטניא 20/רדת'בר" גצ |

 ן

 "מ

 :סלשומה ע6-ה תא רידגנ ךי

 רצומ וא ,פ6 ללכב שי םאה

 רדהתהל לוכיש ,רחא והשלכ

 םינוש םישמתשמל !ייםלשומיי ראותב

 שי יכ ןימאהל השקו םינוש םיכרצ

 .םלוכל תמלשומ הרוצב םיאתמש בשחמ

 ,היצוימיטפוא תכרעמ רידגהל רתוי ןוכנ

 תא שמתשמ לכל םיאתהל הסנתש

 .ורובע תומלשל רתויב בורקה בשחמה

 םג לבא ,רתוי העונצל הרטמה תכפוה ךכ

 לש רשועהו ןוויגה .הגשה-תרבו תישממ

 רמאל ןתינ םויכש ךכל עיגה 96-ה סלוע

 םייק שמתשמ-ליפורפ לכל יכ החטיבב

 הנעיש ,(םיבר םיבשחמ וליפאו) ,בשחמ

 .טלחהב ןוצר תעיבשמ הרוצב תושירדל

 דע ,םלשומה 26-כ בשחי הזכ בשחמ

 .ונמיה בוטו שדח בשחמ אצמנש

 ךילה יבלש לכ ךרד רובענ הז ןויליגב

 ךל רשפאיש ,ןובנ תוטלחה תלבק

 הייהתש בושחימ תכרעמל עיגהל

 .ךרובע תמלשומ

 2-9 וו
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 רקטנ םויטנפה

 תונויליגב הבחרהב

 לש 7-ו 6

 / קס א

 תרודהמה

 .תילארשיה

4 

 -רב סיננובתמ ונא תאז גישהל יד

 בשחמ יונב םהמ םיירקיעה םיביכ

 תיזכרמה תכרעמה תדיחי :ישיא

 ןקתומ הכותב הלודגה הספוקה]

 יזכרמה דבעמה וילעו םאה חול

 ןורכזה יביכר בור ,(805) קיפאה ילגעמ ,(סקט)

 -המ קלח םג םימעפלו חוכה קפס ,(6/\א/)

 -או םיקסידה תכרעמ ;[םייפקיהה םילגעהמ

 ;םינותנ ןוסחיאל םירחא םיינכמורטקלא םירזב

 ןגצו ואדיוו םאתמ תללוכש ,הגוצתה תכרעמ

 ,רבכעה ,םידילקה חול ןוגכ ,םייפקיהה םירזעה

 ןאכ סינד אל ונחנא .המודכו תרושקת ירובא

 בשחהל לוכי וניאש יפקיה דויצבו תוספדמב

 חבטש ומכ .בשחמה תכרעמ לש יסיסב ביכרמכ

 ילבמ ייתמלשומה החוראייה לע ץילמהל לוכי אל

 -נא םג ,ןזואמ טירפת תונמה לכמ ביכרי אוהש

 תורומאש ,ייסלשומ יי תורוצת עברא ונינב ונח

 םישמתשמ תוצובק עברא לש םיכרצל םאתהל

 -הל סםוקמ שי ,הבוט הדועסב ומכו .תוינייפוא

 :ןה תורוצתה תעברא .תוישיא תומאת

 ןוכנ ,ילאידיאה ?0-ה 6

 לע לבגומ אלש ימל ,םויהל

 ומכ ,םיינומה םילוקיש ידי

 .ףסכ

 שמשל םיאתמה ?6-ה 6

 ,תישיא הדובע | תנחת

 ,\ תו ימושיל

 .ןעוצקמל

 הבוט תיתלחתה תכרעמ <

 ימל ,תיבל וא ,ןטק דרשמל

 תרוטרפמט תא הסנמ קרש

 -בל ץפוק אוהש ינפל םימה

 .הכיר

 לוכיש ,יניצרה תשרה תרש %

 ,םישמתשמ 100 דע 50 תרשל

 תרש וא םיצבק תרש דיקפתב

 .םימושי

 -וימ ליינה .תורוצתה עברא

 -וב ןויצ תודוקנ שמשל תודע

 ךרוצל ,ק6-ה תפמ לע תוטל

 -פא ןיב טווינו תואצמתה

 לש ופוסב .הריחב תויורש

 אוצמל לוכי התא קר ,רבד

 -יאב תמלשומה הדוקנה תא

 .ךלש םיצוליאל םאתהב הנוז

 ק0-ה יכ הלגתו וליפא ןכתי

 -וש לע בשוי רבכ םלשומה

 ךירצש המ לכ ילוא .ךנחל

 קסידה :ילוש ןוכדיע .אוה

 -הל קוקו ויתודג לע הלועש

 םאתמ ,רובגית וא הפלח

 הבסה רבע אל ןיידע ואדיווה

 וליפאו | תיפרג | הביבסל

 = רשתי 006
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 םלשומה ?6-ה

 ריהז חותינ .הפלחהל דמעומ אוה ומצע 60-ה

 -יל סחיב ךלש יווישכעה בשחמה תונורסח לש

 עיבצהל לוכי ,וילע ץירהל הצור התאש םימוש

 .וביחרהל תיסחי לוזו לקש ,קובקב ראווצ לע

 תלוכיב םינד ונא הז ןויליגב םיאבה םירמאמב

 .ואדיוו ימאתמו םיקסיד תפלחה יייע החבשהה

 ןוצר תועיבש רקס

 ונחנא ,םימעפל לשוכ םלשומה ?6-ה םגו רחאמ

 ירה תועיבש רקס תואצות תא ליבקמב םיאיבמ

 רקסה .םהלש הרמוחהמ םישמתשמה לש ןוצ

 -אה הרודהמה ייונמ ףלא 17-כ ןיב ךרענ

 -מה תואצותה תא ונניס וכותמו תיאקירמ

 סינרציל םינויצ ונתנ םישמתשמה .תויתועמש

 תוריש ,תונימא ןוגכ ,תוירוגטק רפסמב םינוש

 -קה הלאשל הבושתו תינופלט הרזע ,םינוקית

 אבה בשחמה תא שוכרת סאה" :רתויב תיטיר

 .ייזןרצי ותואמ ךלש

 תרדיסב לולכה דבועמה עדימה תומכ ,לכה ךסב

 םוחיה תודוקנ ןה ןאב םיראתמ ונאש תחורוצתה עברא

 ,"תימולחה הנובמה" :קושה לש תירק'עה הטל חומאתומה

 "וטקה בועחמה" ,"תילאידיאה הדובעה הנחה"

 "ןמאנה תרש"הו

 תססובמ איה .המוצע איה תיחכונה םירמאמה

 הב ,הנורחאה הנשה ךשמב ונדמלש םיחקל לע

 20  תודבעמו קרוי וינב 6 1.485 תודבעמ

 תוריקס 70-מ הלעמל וכרע הינרופילקב 5

 ימוחת לכב הנכותו הרמוח לש תויתאוושה

 -תש הרוצב לכה תא םכסל וניסינ .בושחימה

 ךלש תיטרפה הבושתה תא אוצמל ךל רשפא

 -ומה 6-ה אוה המיי - ליעל יתגצהש הלאשל

 .יי!םלש

 תומילשה תגטיפל םיכרד 4

 דחא רדחב רוגסת םא יכ םירמוא סילכלכה

 הירואית דחי ושבגיש תנמ לע ,םהמ השולש

 סע רדחהמ ואצי סה ,םלוכ לע תמכסומ דחא

 עצבת סא .תומאות אל תוירואית עברא תוחפל

 -ותה ,6 יננכתמ השולש םע ליגרת ותוא תא

 ןנכתמ לכל - תונוש תורוצת עברא הייהת האצ

 -דח הירואית סוש קושב ןיא לכה ךסב !דוחל

 -מה תא תחקל ךיא הלאשב תינכפהמ וא תינש

 דבעמ - םיטרדנטסה םיביכר

 -מו םיקסיד ,ןורכז ,ישאר

 סהמ תונבלו - הגוצת תכרע

 -פה רורב ןפואב אוהש בשחמ

 אל םג לבא .ילמיטפואה ןורת

 לש יפויה .תוכיפהמ ןאכ ךירצ

 -ומה תושימגב אוה 26-ה

 הגשוהש ,ויביכר לש האלפ

 לייע חותיפ לש תוכורא םינשב

 ,תוסנמה ,תורבח יפלאו תואמ

 אלמל | ,דוחל תחא לכ

 תא ביחרהלו קוש ייתוחמוגיי

 ידי לע .תונורתפה תפטעמ

 -תב םייוניש לש ןטק רפסמ

 תא םיאתהל רשפא הרוצ

 לש רתויב בחר ןווגמל 26-ה

 -ממ לחה :םיכרצו סימושי

 הלכו דיה ףכב |ןובשח

 -עמ הבורמ ייתרש-רפוסייב

 ונאש תורוצתה תעברא .םידב

 -'ה תודוקנ ןה ןאכ סיראתמ

 -יעה הסמל תומאתומה סוח

 הנוכמהי :קושה לש תירק

 הדובעה תנחתי'  ,ייתימולחה

 בשחמהיי ,"תילאידיאה

 ."ןמאנה תרשייהו ייוטקה

 -תה תעברא ןיב םילדבהה

 רתוי ייליהמתייל םיעגונ תורוצ

 לכב .םיביכרה גוסל רשאמ

 לע םיצילממ אל ונחנא הרקמ

 תוחפ אוהש יזכומ דבעמ

 -תמ ילמינימה ןורכזה .486-מ

 םיימשהו טייבהגמ 8-ב ליח

 רבודמ םיקסידב .לובגה םה



 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 תילארשיה הרודהמה/פ0 א\6421א8-ל שדח יונמ תנמזה [₪]

 ןויליגב
 :רפסמ (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 255 ב

 (] לחה | (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 קנב - יסמ קיש בייצר ב

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ (ב

 דע ףקותב סיטרכה

 המיתר ה

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 תילאהשיה הרודהמה/פ0 וז16321א5-ל שדח יונמ תנמזה ב

 |] ד (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 (ב

 הטסמ = (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 25 ב

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 קנב יסמ קיש בייצר ב

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הויוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 ו וו
 דע ףקותב סיטרכה

 המי תה

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 תילארשיה הרודהמה/פ0 140421א5-ל שדח יונמ תנומזה ₪

 ןויליגב
 לחה (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב

 וטסמ = (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 25 (ב

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 קנב יסמ קיש בייצר ב

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הוזיוב ינובשח תא בייחל אנ (ב

 ו
 דע ףקותב סיטרכה

 ךיראת המיתח

 וממה | | | תמר

 ורצח איבמ רבח

 תילארשיה הרודהמה / 26 א140421אפ יונמל :תפרטצה

 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב

 לונמ רפסמ החפשמ סש

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא

 .םניח ,םיפסונ

 ומ | | | והר

 ורצח איבמ רבח
 תילארשיה הרודהמה / 26 א/146421אם יונמל יתפרטצה
 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב

 יונמ רפסמ החפשמ סש

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא
 .םניח ,םיפסונ

 ומ | | | ןקקתושנכ

 ורצח איבמ רבח
 תילארשיה הרודהמה / 26 /16/21אפ יונמל יתפרטצה
 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב

 יונמ רפסמ החפשמ םש

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא
 .סניח ,םיפסונ



 לוב

 :לא

 מ'"'עב רואל האצוה עדילא

 9237 .ד.ת

 61091 ביבא-לת

 לוב

 :לא

 מ''עב רואל האצוה עדילא

 9237 .ד.ת

 61091 ביבא-לת

 לוב

 :לא

 מ''עב רואל האצוה עדילא

 9237 .ד.ת

 61091 ביבא-לת

 דיקפת

 לעפמ להנמ / לייכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (ב
 הצובק / תווצ שאר 1
 בב רחא 3
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ (1
 סימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 3
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה ב

 הארוהו רקחמ (1
 תוינקו שכר ב
 סויכ שומישב תרמוח

 קס / אד / אז בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 03
 \\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 3

 תרבחמ / אשינ בשחמ
 \/\א תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"יכנמ (ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (
 הצוכק / תווצ שאוב

 0 2 לא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ ב
 סימושי תטכית ב
 הרמוח חותיפ ב

 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה ב

 הארוהו רקחמ
 תוינקו שכר 1
 םויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / אז בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרכחמ / אשינ בשחמ 1
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 3

 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש ב
 יפקיה דויצ תפסוה 3
 תרכחמ / אשינ בשחמ 1
 \\א תימוקמ תשדל תורבחתה 1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצוכק / תווצ שאוב

 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ
 םימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ 3
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 3
 הארוהו רקחמ 3
 תוינקו שכר ב
 סויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / אז בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ
 תרכחמ / אשינ בשחמ ב
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \\א תימוקמ תשדל תורכחתה 1

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ
 םיינחלוש סיבשחמ 1
 םיאשינ סיבשחמ 7
 סיפייטו םיקסיד (3

 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ
 תרושקתו םימדומ (1
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ ב
 סיטוטרש יניוות 1
 םייטפוא סיקרוס 1
 אוסז-ו לוק יסיטרכ ב
 ד-ו הידמיטלומ (ב
 כ |
 = ראב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדוו וזו רוע תונכות 1

 בשחמ תופש
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס (ב
 תיתוכאלמ הניב (1
 ו החא ב

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש סיבשחמ (
 סיאשינ םיבשחמ 1
 סיפייטו סיקסיד 1
 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ (1

 תוימוקמ תותשר
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ ב
 םיטוטרש יניוות 3
 סייטפוא סיקרוס ב
 אווסו-ו לוק יסיטרכ (3
 ד\-ו הידמיטלומ 3
 , 4-0 יש 001 רחא ב

 הנכות / תוניינעתה יאשונ
 הלעפה תוכרעמ (1
 טדושוזופ8 רזע תוטכות 3
 בשחמ תופש כ
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס ב
 תיתוכאלמ הניב 1
 ו ב. תי ירח )

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש סיבשחמ (1
 םיאשי) םיבשחמ ב

 סיפייטו סיקסיד 1
 םיכסמ / הנוצת תוכרעמ
 תרושקתו סימדומ
 תוימוקמ תותשר

 סספ-לא תוכרעמ (1
 תוספדמ
 םיטוטרש יניוות 3
 םייטפוא סיקרוס 3
 אווסו-ו לוק יסיטרכ (
 ד\-ו הידמיטלומ 2
 רחא כ
 0-2 ראב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ ₪|

 טדו\ודוש5 רוע תונכות 1
 בשחמ תוטש
 חותיפ תוביבס 3
 .תרושקת תוביבס 3
 תיתוכאלמ הניב 3
 רחא כ

 סימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע 1
 סיינורטקלא תונוילג ₪3

 סינותנ ידסמ (ב
 היצמינאו הקיפרג (ב

 הסדנהו סיבית
 סיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (ב
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת (ב
 לוהינ - תרושקת (3
 תונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ 1
 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 3

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש (ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 3
 ב"הרא / םלועב סיבשחמ 1
 תוימלוע תורבח יעוציב 3
 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע 3
 סיינורטקלא תונוילג 3
 סינותנ ידסמ 2
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו ס"בית 1
 סיטקייורפ לוהינ 1

 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה 3
 םישמתשמ - תרושקת ב
 לוהינ - תרושקת כ
 .תונובשח תלהנה ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב

 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 1

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורבח יעוציב 1

 ב"הרא / סלועב םיבשחמ
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוכיע ב
 סיינורטקלא תונוילג 1

 סינותנ ידסמ ב

 היצמינאו הקיפרג (1
 הסדנהו סיבית ב
 םיטקייורט לוהינ ב

 הקיטסיטטס / הקיטמתמ ₪]

 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת (ב

 תונוכשח תלהנה
 קוויש / תוריכמ לוהינ (ב

 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 (
 ו רחא כ
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש ב
 תוילארשי תורבח יעוציב כ
 ב"הרא / םלועב םיבשחמ (
 תוימלוע תורבח יעוציב 1

 רחא



 הנושאר הקלחמ לש תוריש םע םיקסע תקלחמ

 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 תוספדמה תחפשמ

 לש
 תוספדמה ןה רדרב תוספדמ
 ןיאו לארשיב רתויב תורכמנה

 תחא לכמ .אלפ ךכב
 לבקמ התא רדרב תוספדממ
 תוכיאב ,ךפסכל האלמ הרומת
 תונימאב ,הספדהה תוריהמבו

 הלועמה תורשב ,תספדמה
 .(הלוזה) תיאדכה הקוזחתבו
 תוספדמב םיבר םימגד רדרבל

 .ויד תקרזהו רזייל ,הצירטמ
 .ךל םיאתת יאדווב ןהמ תחא

 יבשחמ תחפשמ

 טור
 \ יבשחמ תא ךינפב הגיצמ רדרב
 םיבטחמ ,880ד858 לש ק67ה
 םיבצועמ ,דחוימב םייתוכיא
 תונוכת ןווגמב ,אילפהל

 םיבשחמה לכ .תויצרוגיפנוקו
 ההובג המרב תוכיא תרקב סירבוע
 תדיפקב קדבנ ביכר לכו דחוימב
 ןימא בשחמ ךרובע ביכרהל ידכ
 .רתויב יתוכיאו

₪ 
 ל

 יל"
-. 

 סקפה תחפשמ

 סוס6תש( לש
 רדרב לש תוילמיסקפה

 םינש הזמ ןמצע תא תוחיכומ
 ןה ,םלועה יבחר לכב ,תובר

 תונימאו תוריהמ ,תוטקש

 רקחמב תועקשהה .רתויב תונוכמ תחפשמ

 תוחיטבמ רדרב לש חותיפו [-ן-₪-24 לש םוליצה
 ודמלנש םיחקלה לכ םושיי ךל
 דיתעה לא המידק טבמו ,רבעהמ

 תוידעלב תוינכט תונוכתב
 תונימאה לע שגדה .רדרבל

 תוינכט תונוכתל ףסונב ההובגה
 ססקפל ךל רשפאמ ,תודחוימ

 ,ששקפל ילב
 ...םעפ רחא ,םעפ רחא ,םעפ
 תא תוארל ילב סקפ הנקת לא |

 ,רדרב ימגד ןווגמ |

 תונוכמ ךל האיבמ רדרב ףשר
 'בח לש םלועב תובוטהמ םוליצ
 .ןונק תצובקמ סקלס
 ,םימגד לש בחר ןווגמ ךתריחבל
 ילאידיא ןורתפ םיחיטבמה

 תונוכממ לחה ,םישמתשמל
 םימגדל דעו תויטקפמוק
 -|  יפלא תואמ תקתעהל םידעוימה
 | .שדוחב םיקתוע
 סקלס לש םוליצה תונוכמ לכ
 ,שומישל תולק ,תויתודידי
 .| = תועיגמו תויתוכיא ,תובשחוממ

 , : 7 .רדרב ףשר לש תורשו תוירח
 7 - 5 - / ף אסע

 .ןגוה ריחמב הלועמ רצומ לבקמ התא .בוט קסע השוע התא ,רדרב םע םיקסע השוע התאשכ

 ןומה םע רשק ילב ,םירתוימ םילובלב ילב) לודג דחא רוקממ הינק לש םירורב תונורתימ הנהנ התא

 םיקוושמה לכו ץראה יבחר לכב רדרב יפינס לכ יכ ,רתוי בוט תורשמ הנהנ התא .(ףוליח יקלח יאלמ םעו םימרוג

 עוצקמ ישנא םידמוע ךתושרל ,לכמ בושחהו .םיפטוש הקוזחתו לופיטל הכימת יזכרמ ךרובע םיווהמ ,םישרומה
 .רתויב בוטה דצה לע ךתוא תרשלו תויעב ךרובע רותפל םדיקפתש םילועמ

 א !םיבוט םיקסע םישוע [16%6 שן
 ."בהז יפד"ב ונמוסרפ

 089245082 .סקפ ,9225921'03 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא 5% םוליצ תונוכמו פתסדרפה ידרשמ ןוכימל םיידעלב םיגיצנ / מ"עב (לארשי) ףשר-רדרב :תורשו תוירחא
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1: 
 פא, 1;

 פו 1 וו 6
 . יומה

 וו
 כב

 וז

 ש | זו

 ו
 | כ

 ץימה תא 'תונולח'ל איצומש ץיאמה
 הדובעה תוריהמ תא םיריבגמ (בייהרא) אושו לשש םיששידחה הצאהה יסיטרכ

 (םינעוצקמל עדימ הזו) םיקינעמ ףסונבו .רכה אלל יתונולח' תביבסב

 - בוועח יכהו 248וז -ב תוליעפ ,ךסמל םיעבצ ןוילימ 8

 !!םימיהדמ םיריחמ ...האלמ תוירחא םינש 5

 - ינולח עצבמ
 שי 64 ףלחה

 !ץיאמב
 סיטרכ רובע חיש 328 דע יוכיז .םיציאמה

 .ךתושרבש (5/64) ןשיה הגוצתה

 ילא אנט

|= 

 ו 3 ד 1 לד
 מ / 171 =1 = 77 = /< זמ

 מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ
 15 הטיואלסמ םיחאה 'חר :ביבא לת
 03-5616577 :סקפ ,03-5617392 :לט

 :םיפינס
 ,3 יקסניטוביז יחר :ןורשהו הננטר

 052-913655 :לט ,הננער ןוריג זכרמ 2

 רשגה תמוק ,רטנס ףוגנזיד :ביבא לת 7

 2 ש
 037298740 :סקפ ,03-298848 :לט

 .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל
39 
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 םויטנפה יבשחמ

 ורקטנ סינושארה

 לש 5 ןויליגב

 / קס אז

 הרודהמה

 .תילארשיה

 -גמ 200-מ רתוי לש הירוגטקב

 רתוול לוכ: תרשה קרו טייבה

 -ומ תינועבצ הגוצת תכרעמ לע

 -ומ לש תוירלופופה .תצא

 ספ -ה תא הפיסוה הידמיטל

 םילוקמרהו לוקה סיטרכ 0%

 -ומה םירזבאה לש המישרל

 -אה .הדובע תנחת לכב םיצלמ

 אוה 54 \1-8ו6 ימוקמ קיפ

 הלוכיש ,תירעזמ תולע תפסות

 -יווה יעוציב תא תיטמרד רפשל

 -יב תא םג דיתעבו - סויכ ואד

 רורב .תרושקתהו קסידה יעוצ

 הווהמ תרחא הרוצת לכש

 -תה הנוכמיל סחיב הרשפ

 ךירצ אל ונרשואל לבא י'תימול

 בשחמהיי םג .ידמ רתוי רשפתהל

 2500-מ תוחפ וריחמש ,ייןטקה

 תלוכי קפסמ ,(בייהראב) רלוד

 הבשחנ הנש | ינפל קרש

 .י'תימולחייכ

 :תימולחה הנוכמה
 םירוצעמ אלל בשחמ

 לכל קוקז ימל תדעוימ וז הנוכמ

 םלשל לוכיו תירשפאה תלוכיה

 ,המודא השרופ ומכ .הרובע

 הנומת וא פיליפ-קטאפ ןועש

 <פח הז ,וסאקיפ לש תירוקמ

 לבא וילא | קקותשמ ונבורש

 ומכ .שממ שוכרנ אל ללכ ךרדב

 ,םישממתמ אלה תומולחה לכ

 םירוצעמה לוטנ ק6-השמ רתוי

 אוה ,השיכרל טקייבוא הווהמ

 תא םירזוג ונא ונממ לאידיא

 בשחמ לש דעיה להק .תורשפה

 -עב ןוכית) םייבית ינמוא אוה הז

 -ות יחתפמ ,(6גכ - בשחמ תרז

 -נה םייסנניפ .םיחתנמ | ,הנכ

 ןועש לומ דימתמ ץורמב םיאצמ

 סידבועה םיאקיפרגו הסרובה

 .היצמינאו תיטסילאיר-וטופ הימדה לש םלועב

 -גו םיבושיח תריתע הביבסב םייח הלא לכ

 תכרעמ לע תילמיטפוא הרוצב לעפתש ,הקיפר

 -יג 05/2 וא \/נתטסא אד ומכ ,תמדקתמ הלעפה

 .2.1 הסר

 תא עינהל רחבנש דבעמהמ עתפוי אל דחא ףא

 -צמ הריחבה .סויטנפה :תימולחה הנוכמה

 66 וא 60 ,תואסריג ןיב הריחבל םויכ תמצמט

 -פה יבשחמ ירוכיב לע ונכרעש םינחבמב .צרהגמ

 הרודהמה / קס א16321זא8 לש ל ןויליג) םויטנ

 ,םיעוציבב רבודמש לככש רבתסמ (תילארשיה

 -רמ ראשל סחיב ינשמ דיקפת ןועשה תוריהמל

 םיעוציב הירא אוה םויטנפה .הרוצתה יביכ

0 
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 םלשומה 6-ה

 לו רגוםב וחאילכש 'חימא םיעוציב הירא אוה םוימגבה

 אולמ תא שממל ךל רועבאת אל יטיא םא-חול

 ישאדה ןורכזה חרוטקטיראל ,ןומשמה ןורכזל .לוויצנטובה

 תכייוהב םייטירק םידיקבח ,'לוקמה קיבאה הנבמלו

 עינמ חכל לאיצמנובה

 אל יטיא םא-חול לש רגוסב ותאילכש יתימא

 ןורכזל .לאיצנטופה אולמ תא שממל ךל רשפאת

 הנבמלו ישארה ןורכזה תרוטקטיראל ,ןומטמה

 תכיפהב םייטירק םידיקפת ,ימוקמה קיפאה

 .עינמ חכל לאיצטנופה

 ימינפה ןומטמה ןורכז לש םיטייבוליקה 16-ל

 % ללוכ ,םינעוצקמה יפב ארקנ אוהש יפכ ,1)

 לש טייבהגמ 8 + תודוקפ ןומטמ לש טייבהגמ

 יצח םיפיסומ ונא םויטנפה לש (םינותנ ןומטמ

 ישארה ןורכזה .(12) ינוציח ןומטמ לש טייבהגמ

 קסידה .ת\א[ טייבהגמ 32-מ תוחפ אל ליכי

 לש חפנ םע 50512 גוסמ היהי ימולחה בשחמב

 ןומטמ םע רקב ולו (טייבהגמ ףלא) טייבהגיג 1

 ןומטמ .טייבהגמ 4 לש קסיד

 -ומה 8% ןורכז אוה קסידה

 ךרדב סיצבק לש ןוסחיאל שדק

 ןומטמ .קסידה - תאמו - לא

 <למומש יפכ ,הרמוחב קסיד

 -ליוסמ תורוצתב קר ליעי ,ןאכ

 ןיבש אוה תוליעיל יאנתה .תומ

 (ןומטמה ןקתומ וילע) רקבה

 ראווצ ןיא ישארה ןורכזה ןיבו

 תיטיא תרושקת תרוצב ,קובקב

 -הה קיפאל רקבהמ רבעמב

 ונממו (55ד5% 8058) הבחר

 -תה תנוכמב .ןורכזה קיפאל

 קובקב ראווצ ןיא ונלש תומול

 ןומטמב עיקשהל יאדכ ןכלו

 םיש ,תאז םע .הרמוחב קסיד

 -רב םיאתהל ךרוצ שי יכ בל

 ןיב היצקארטניאה תא תושיג

 קסיד ןומטמל הרמוחה ןומטמ

 .5חוגווו5א לשמל - הנכותב

 :םייטפוא םיקסיד
 וס וא 6 ת0א]

 לע עצבל ףידענ יוביגה תא

 הירפיסל םג שמשמה רזבא

 -גמ קסיד .(סא 11אפ) תנווקמ

 -יאה רזבאה אוה יטפוא-וטנ

 םינותנ חפנ םע ,ךכל ילאיד

 טייבהגמ 600-מ רתוי) לודג

 -גמ 128 ,שטניא 5.25 קסידל

 ןמז (שטניא 3.5 קסידל טייבה

 -גמ םיטרסל תיסחי) רצק השיג

 קסידל סחיב ךורא ,םייטנ

 תונימזו הבוט תונימא ,(חישק

 ןנוכה .םיקפס לש לודג רפסממ

 שמשל םג ךירצ היה ילאידיאה

 -קה הנוכת) ספ 80%-ל ארוקכ

 לבא (או(1ז-תאשדזסא היור

 -ופב קר גישהל רשפא הז תא

 לכו רחאמ .שטניא 35 טמר

 םיעיפומ סיבושחה םירתוכה

 -אנ ונחנא ,שטניא 5.25 טמרופב 6-50א1 לע

 .אשונל דחוימ ןנוכ ףיסוהל םיצל

 ,רמולכ) ףילש סוידמ אוה יטפוא-וטנגמ קסיד

 וא טקסיד ומכ ,ןנוכה ךותמ ואיצוהל ןתינ

 -ושמ הדובעב םינותנה םימשרנ וילע (0ס-80]

 יטנגמ שארו (יטפואה קלחה) רזייל לש תפת

 רויילה הביתכה ןמזב .(חישק קסידב ומכ)

 -הו סינותנה םיבתכנ הילע הדוקנה תא ןייצמ

 הרשומה יטנגמה הדשה תא הנשמ יטנגמה שאר

 -תה סג תונתשמ ,ךכמ האצותכ .הדוקנ התואב

 ךכ ,קסידה לע יופיצה לש תויטפואה תונוכ

 ןועשה ןוויכב בטוקמ היהי ונממ רזחומה רואש



 ומ ססזפוס תאו - אוט סד ספ |<[5|

 סוק
 \בוק הכירע רדס םיטקפא םסקמ ןוגרא הגוצת םיפסונ

[547 .054] 
 .נטפוטס ד 6 / 1 00% )10 סח 1.5961

 1.16. 2 ל 98
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 הקפמיא

 טקפמיא לש הכימת םע 4 ורד 5 לרוק
 ! הקיפוג תנכותמ רת הברה הז -

 ,תויתוא יגוס 750 ,תונומת 18,000 םע םירוטילקת ינש ,םידומע 999 דע יפד בר דומיע

 ...דועו םייקסע םיפרג ,ינורטקלא ןוילג ,היצמינא תנכות ,המיהדמ תורוטסקט תיירפס

 .םיעבצ תודרפהו הנומת דוביעב םדקתמ לופיט
 .עבצה תודרפהו הספדהה בלשב םיבר םייעוצקמ םירופיש
 .םירצק םיטרס תכירע תרשפאמה היצמינא תנכות

 םיביהרמ םיפרג תקפהו םיבושיחל ימינפ ינורטקלא ןוילג -
 .(נוסס לש תומר 99
 .תוידממ תלת תירטמואג תורוצ יבג לע טסקט תחיתמ

 .םיעבצ לש בר רפסמ ןיב יבלש בר יתגרדה םיעבצ רבעמ >
 יטמטוא תודימ טוטרש

 תילגנאב (00ח) בתכ יוהיז -
 ח זוש יוקל םישדח םיטקפא >

 תבולשת איה ,הקיפרג תנכותמ רתוי הברה איה 4 ורד לרוק
 תימדתה ימוחת לכב טעמכ םיעגונה המצוע יבר םילכ לש
 .ינרדומה דרשמה תא םינייפאמה
 ןתינ ,םייעוצקמו םייתוכיא םינולעו םיטקפסורפל ףסונב
 ,םדקתמ הנומת דוביע עצבל ,תוגצמ םג התועצמאב קיפהל
 . היצמינא יטרס רוציל וליפאו ,םיביהרמ םיפרג ןיכהל
 תוכיאהמ הז אוהכ דירומ וניא םוצעה תויורשפאה ןווגמ
 לרוק תא תעיפאמש תמדקתמה שונאה תסדנהמו ההובגה
 .הכרד תליחתמ ורד

 לע עומשל וחמשי ,ורד לרוקה לש םיקיתוה הישמתשמ

 :השדחה 4 הסריגב םיללכנה תוברה תופסותהו םירופישה

 םיברה םירופישהו תונורתיה לע ךל ריבסהלו ךישמהל וחמשי טקפמיאב .(םידומע 999 דע) םייפד בר םיכמסמ לש דוביע

 :ומכ תופסונ תויתוכיא תונכות לע םגו 4 ורד לרוק לש םינווגמהו .םיות 4000-ל דע הקסיפ לכב טסקטה תומכ תלדגה

 .תירבעב 30 ו תילגנאב םיטנופ 750-ל םיטנופה תומכ תלדגה

 .\אזצססו\6 תסריגב םינעוצקמל דומיעה תנכות - 4.1 הסריג הרוטנו .ריהמ בולישל םירויאו תונומת ! 18,000 םע םירוטילקת ינש

 .ק0-ל שוטניקממ הרבעש הקיפרגה תנכות - דנהירפ .תונומתה תיירפסב הריהמ תואצמתהל ינועבצ תונומת גולטק

 .0-ל שוטניקממ הרבעש הנומתה דוביע תנכות - פושוטופ .יפוסנא ןוויגל תנתינה הביהרמ | - תורוטסקט תיירפס .

 ן
 מ"עב םיבשחמ תוכרעמ טקפמיא

 03-5250516 סקפ 03-5289121 ןופלט 63568 א"ת 64 רקסניפ 35
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 4860%26 יבשחמ

 לש 6 ןויליגב ורקסנ

/ 

 הרודהמה

 .תילארשיה

20 

 (3מ ה | 1-7 7-77

 הדשה ןוויכל םאתהב ,ןועשה ןוויכמ ךפיהה וא

 -אב תישענ האירקה .הביתכה ןמזב יטנגמה

 -גת אלש התוחפ המצועב ,ודבל רזיילה תועצמ

 -או רחאמ .בוטיקה ןוויכ לש גגושב ךופיהל םור

 הראה יייע בוטיקה ןוויכ תא ךופהל רשפ

 ןתינ ,יטנגמ הדש תארשהו האלמ רזייל תמצועב

 קסיד לע םינותנה תא שדחמ בותכלו קוחמל

 םשה תא ול הנתנ וז הנוכת .יטפוא-וטנגמ

 יתלב אוהש 0פ-א0או-ל דוגינב ,הפואח 1

 .ליגר ןנוכב הביתכל ןתינ וניאו קיחמ

 קר אל דעונ תימולחה הנוכמב 6-80%/ ןנוכ

 סס₪[8וא לשמל) תונכות לש הלק הנעטהל

 דיחי ספ 80%[ לע תוקפוסמה ,א6ו\/ג 4.0 וא

 םימושיל סג אלא (םיטקסיד תורשעל ףילחתכ

 ,חבושמ לוק סיטרכ סע .ואדיוו וידוא םיבלשמה

 ינופואירטס רבגמו םילוקמר גוז ,תויביס 16 לש

 -ומ .תנוכמל ךפוה בשחמה ,םיטאוו ריתע

 בשחמל לוק תכרעמ :בל םיש .תימולח הידמיטל

 ,ןולסל לוק תכרעמ ומכ הרוצ התואב תנקינ

 שקבו המגדהה ירדחל ךל ,לצעתת לא .םיינזואב

 -מכ תדקפתמ תעצומה תכרעמה ךיא עומשל

 -תל סירומא 6פ סאו יננוכ .הליגר לוק תכרע

 -יזמ רשאכ םיליגר קסיד טקפמוק יננוככ דקפ

 שקבתש וא .וידוא רוטילקתב םתוא סינ

( 7 
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 0 2 י ₪תשש **ח-.ס

 שדקומה ליגר 0-80[ לש עוציבהמ סשרתהל

 תיעישתה הינופמיסה לשמל - ילקיזומ אשונל

 בייח לוקה .טפוסורקימ תאצוהב ןבוהטב לש

 -טס תכרעמב עמשנהמ תוחפ אל יתוכיא תויהל

 .הבוט תיתיב ואיר

 ימדומה רשקה

 ,ץ.32 טופ אוה יחכונה ןקתה ,םדומב תרושקתל

 תסיחד םע ,הינשל תויביס 14,400 ותוריהמש

 יביטקפא בצק גישהל רשפאמש המ) סינותנ

 יחרכה יאנת) תואיגש יוהיזו (6 יפ דע 2 יפ לודג

 42 סה סייטנוולרה סינקתה .(םינותנ תסיחדל

 תרושקתל הניקתה ןוגריא לש 42 טו-ו

 ,דימת אל לבא ,ללכ ךרדב הזכ םדומ .60ח

 תועצמאב סיסקפ לבקלו חולשל תלוכי לולכי

 ןויליגב רמאמב .בשחמה

 סינקתל םינועה םימדומ רחבמ סירקוס ונא הז

 תרוסמתה תוריהמ תרדגהש בל םיש .ליינה

 הרידגמ הניא (הינשל תויביס 14,400) תיברימה

 וז .םינותנה תרבעה בצק תא תיעמשמ-דח

 תוכיא ,םדומה רבוחמ וילא ירוטה רעשב היולת

 -תמ ןניאש םדומה לש תובר תונוכתו ןופלטה וק

 ףסונ םרוג .ינכטה טרפמב ףוטח טבמב תולג

 בור .לארשיב תונימז אוה ןובשחב תחקל שיש

 -חה דחוימב ,םימדומה

 םימדקתמהו | םישיד

 -יב םינימז סניא ,רתויב

 יכילהת לשב לאוש

 -יהו םיכבוסמה יושירה

 הפוכ סתוא םירק

 .םינאוביה לע ייקוביי

 -יסל אשונ רבכ הז לבא

 .רחא רופ

 -נפ .תמרופטלפ רותב

 ימולחה בשחמה ,סויט

 -אב קפתסהל לוכי אל

 -הו קיתווה 158 קיפ

 קיפאש תורמל .יטיא

 (או64) ייצורע-ורקימייה

 הפולח אוה מבי לש

 ימ קר ,הבוט תינכט

 לוחכה עבצל רוכמש

 קיפא לע ותוא ףידעי

 ידי לע ךמתנש ,םו8

 סע | ,תורבח תואמ

 לכל םימאתמ רחבמ

 םיפצמ ונחנא .הרטמ

 תוחפל וראשי בשחמבש

 םילונפ 8154 יצירח 7

 םולחהש ךכ ,תובחרהל

 חתפתהל לוכי קותמה

 ואדיווה תא .בחרתהלו

 קיפאב סמל חלשנ

 ימולחה בשחמל ךטמה

 םלוה עקרמ שמשל ךירצ

 ללוחנש ,תילאוזיווה היזנבל

 תיבוויחה המצועה חרזעב

 םיעלקל רבעמ הרבצנש

 -רפ תונורתפ ינימ לכמ קחרתהל יאדכ .ימוקמ

 םימאתמל ךתוא םיליבגמש סיקיפאו םייט

 לע תכלל איה הצלמהה םויכ .דבלב םימייוסמ

 ואדיוו יסיטרכל רשפאמש ,/מ54 \/1-פומ קיפא

 לסקיפ הגמ 40-ל 15 ןיב ןויצל עיגהל םיצאומ

 לכות בורקה דיתעב .\\וחפ6חסה לנחבמב הינשל

 לע תוחפלש ,לטניא לש 01 ץורעב םג רוחבל

 %1-8ש6 ץורע םייתניב ךא ,ףידעכ הארנ ריינה

 רקבב סג ילואו ואדיווה סיטרכב לפטל לכוי

 -ידנ ןיידע םה 1-8//5051-2ט: ירקב) קסידה

 .(רתויב םיר

 יטסילאיר-וטופ ואדיוו

 דע תכלל בייח ואדיווה םג םירוצעמ לוטנ 20-ב

 יעבט עבצב ךומתל בייח ואדיווה םאתמ .ףוסה

 דע תונחבאב (םינווג ןוילימ 16.7 ,תויביס 24)

 -יס 16) יעבט ייטעמכיי עבצ ,םילסקיפ 0

 1024%768 דע תונחבאב (םינווג ףלא 65 ,תויב

 הנחבאב (סינווג 256 ,תויביס 8) טושפ עבצבו

 .1280%1024 לש

 לדוגב צח או גוסמ ואדיוו ןורכז םישרוד ליינה

 לע ץתגא| טייבהגמ 4 .רתוי יוצר ,טייבהגמ 2

 לש תמאב הביהרמ הגוצת ורשפאי סיטרכה

 תפסותב .1280א1024 לש הנחבאב םג יעבט עבצ

 דחוימ רזע דבעמו פאג טייבהגמ 2.55 לש

 2 ) "קמוע תציצח" עצבל םג רשפא

 דחוימב ץיאיש המ - סיטרכה לע 3 זא6

 םימצע תנומת לש תיטסילאיר-וטופ היצלומיס

 העונת אלל ואדיוו ורובעש ימל .םיידמימ-תלת

 הדיכל סיטרכ ףיסוהל ךרוצ שי ,תמכ בשחנ

 -תמ הנכותו הזכ סיטרכ תרזעב .יייחיי ואדיוול

 םשרב וא ואדיוו תמלצמב שמתשהל ןתינ המיא

 -הל ןתינ ןתוא ,"תועני תונומתל רוקמכ ואדיוו

 -במ םיטושפ ואדיוו יסיטרכ .ןולח ךותב גיצ

 לבא ,יגולנאה תואה לש תורפיסה תא קר םיעצ

 הרמוח םג םיללוכ רתוי םיללכושמ םיסיטרכ
 -המ גרוח רבכ הז םג .הנומתה תסיחדל תידוחי
 .תיסיסבה המרופטלפה תרדג
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 ימולחה בשחמל ךסמה

 םלוה עקרמ שמשל ךירצ

 -נש ,תילאוזיווה היזטנפל

 המצועה | תרזעב ללוח

 רבעמ הרבצנש תיבושיחה

 םיצילממ ונחנא .םיעלקל

 תוטשיי ,שטניא 20 גצ לע

 תאגד ) ייעבורמו

 תכיסמ סע , 5

 תודוקנ תווירב אג

 גצ וא ,מ"מ 0.26 לש

 המוד לדוגב "יןורטינירטיי

 .מיימ 0.25 חווירו

 תויהל בייח גצהש ןבומכ

 יירדת-בריי גוסמ

 לע (אוטנדז-5צא6 וא אה דז-תמסטמאסצ)

 .תונוש תונחבאב תונומת גיצהל לכוי אוהש תנמ

 דומעל םיבייח הזכ ךסמל םינוילעה םירדתה

 פחאמפזצ) הינשל תונומת 70 :/584 יטרפמב

 הינשל תונומת 60 ,1024א768 הנחבאב (5

 אסא ) הריזש אלל ,1280א1024 הנחבאב

 -וש בצק ביתכמ ליינה טרפמה .(ןאדטא1 65

 תוחפה לכל ץרהוליק 76 לש (1/זאפ 6ד₪) תור

 .\רהגמ 75-מ הלעמל לש ואדיוו טרס בחורו

 יגצ לש תוכיאל םיסחייתמה םירטמרפה בור

 סירפסמב רצרצק סוכיסל םינתינ סניא ואדיוו

 -והש תוריקסה תרזעב אשונב קמעתהל יאדכו

 / לס 042188 לש סימדוק תונויליגב ועיפ

 .תילארשיה הרודהמה

 ,םלוה זראמב דווזל ךירצ הזה רשועה לכ תא

 -וויא הברה ,תידיתע הבחרהל םוקמ הברה סע

 לדגמ זראמ .ילמשח קפסה הברהו רור

 ילבמ ליינה תושירדה תא קפסי אלמ (10\/פמ)

 חתוכה קפס .ןחלושה לע ידמ בר סוקמ לוזגל

 -נו טאוו 250 לש סומנימה וק תא רובעל ךירצ

 ,סויטנפה רוריק .םיררוואמ ינש תוחפל םישרד

 תתור הזה דבעמה .בל תמושתל יואר ,דחוימב

 וילע םישיבלמ םיבר םינרציש דע ,ותדובעב

 רוריקב .וררקל לודג סוח רזפמו ריעז ררוואמ

 ךימנהל רשפא לבא ,םיזגהל רשפא יא רורוויאו

 -מש םיררוואמב םישמתשמ סא שערה תא

 -מה ךותב דדמנה סוחה יייע תתסוומ םתוריה

 (טקפ) קספ-לא תדיחי לילכהל ןויערה םג .זרא

 קספ-לא קפס םא .הדהאל יואר קפסה ךותב

 -רל םיצילממ ונחנא ילרגטניא קלחכ ןימז וניא

 -ובע לע הנגה דבלמ .תינוציח שש5 תדיחי שוכ

 םג איה ,תימואתפ סרז תקספה לש הרקמב ךתד

 תתמ לש תויוללותשה ינפמ בשחמה לע הניגמ

 .למשחה.תשר

 :זאפ0ו/5-ל הדובעה תנחת
 תיפרג הביבסב בושחימ

 תונוכמ יכ תרמוא 6 לש לוחליחה תירואית

 בו = 0008
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 םלשומה ?0-ה

 ,ךמצעל חטבה םויטנמל החבוטה לע בשוח התא םוו

 םג תעדויש הרבחמ אב םויה הנוק התאו בועחמה 'כ ,תוחמל

 חועמועמ ₪י זא קר .בוט םויטנב בועחמ חונבל ךיא

 "קסאדועוו הטתסצ" קוויועה תימטיפל

 סויה יתרגיש רוצמל וכפה לומתא לש םולחה

 ךרדב עונצ החיתפ דעצלכ ןהילא וסחייתי רחמו

 הדובע תנחת ארקת סויהש המ .השדחה הגסיפל

 אל דע התיה \/ותנסאפ ישמתשמל תיתרגיש

 וא 82/66 תואסריגב 486 בשחמ :סולח רבכמ

 המצועה תא ךל ןתי םידבעמהמ דחא לכ .0

 תוריהמב הקיפרג יריתע סימושי 4ירהל השורדה

 ןת .תינמז-וב דחא םושימ רתויו - ןוצר תעיבשמ

 ומשל יואר יפרג סיטרכו ןורכז קיפסמ םהל

 סויטנפ ירוכיש קרש הדובע תנחת ךל שי רבכו

 .הב לולול םילוכי

 -וגב יצח קר אוה 486 לש ימינפה ןומטמה ןורכז

 ןיב קלוחמ וניא אוהו םויטנפה לש הזמ ולד

 -יב דקפתל ידכ .םינותנ ןומטמל תודוקפ ןומטמ

 תוחפל לש ינוציח ןומטמב רזעהל וילע תוליע

 -מל 256% לע םיצילממ ונחנא .טייבוליק 8

 .4862א2/66 בשחמל 512א לעו 4862/50 בשח

 קקותשמ םצעב לבא 486-ה תא הנוק התא סא

 עקש ללוכ םאה חול יכ אדוול ךילע ,םויטנפל

 -גמ 270-מ הלעמל הז עקשב .םיאתמ 0זח6

 ,ןשיה סי6זפחש6 עקשב רשאמ רתוי הברה ,םיע

 -מה .תוידיתע 486 תואסריגל החבשהל דעונש

 דוקה םשב סויה ארקנ ךכל הניכמ לטניאש דבע

 יכ סג רוכז .האבה הנשב ןימז היהי אוהו 247

 ןשיה ןורכזה קיפא ,ועקשב םויטנפה בשי רשאכ

 ,סא חול לכ אל .יניצר קובקב ראווצ תווהל לוכי

 לוכי ,םויטנפל סושזפחש6 עקש ללוכ אוה םא םג

 -שמ בצקב סינותנ ענשל

 עטקב דוחיב ,ןוצר עיב

 -יחה ןומטמה ןורכז ןיבש

 .דבעמה ןיבו ינוצ

 -נב העמק ךיראהל יאדכ

 -תמ םויטנפה .וז הדוק

 לש קיפאב ןורכול רשק

 -סמ 486-ה ,תויביס 4

 -לגה .תויביס 32-ב קפת

 64 תא בברת 241 הסר

 םירוזחמ ינשל .תויביסה

 תנמ לע ,תויביס 32 לש

 ןורכזה קיפאל םיאתהל

 .486 יבשחמב םייקה

 -זל םויטנפה ןיבש עטקב

 דומב עיגמ םינותנה תרבעה בצק ,ןומטמה ןורכ

 ןורכזל ךשמהה עטקב) רהגמ 66-ל ""תורורציי

 סימייוסמ סינונכיתבו יצחל דרוי בצקה ,ישארה

 ומכ - הטמ יפלכ - הנתשמ קיפאה בחור םג

 - תויביס 32-ל ךפוהש לטניא לש אקי חולב

 קפמוק לש ךחת6א-ב ומכ - הלעמ יפלכ וא

 -סמ 4862%2/66-ה וליאו (תויביס 128-ל ךפוהש

 רשאכ םג ,תורחא םילימב .רדתה יצחב קפת

 תוריהמ ,תיעוצקמ הרוצב השענ קיפאה ןונכית

 -פה .עברל תדרוי ינוציחה ןומטמהמ האירקה

 -המ האירקל םיקקזנ רשאכ םיעוציבב העיג

 .רתוי דוע הרומח תויהל הלוכי ישארה ןורכז

 ןומטמ ןורכזב םיראפתמש םיבשחמהמ סיבר

 -ודג םיעוציבב סג תואגתהל סילוכי סניא לודג

 -וצב השענ ןומטמה שומימש ינפמ הארנכ ,םיל

 -פל החבשה לע בשוח התא סא .תינבבוח הר

 התאש בשחמה יכ ,תוחפל ,ךמצעל חטבה סויטנ

 תונבל ךיא םג תעדויש הרבחמ אב םויה הנוק

 -יסל תועמשמ שי זא קר .בוט םויטנפ בשחמ

 ."יקטאדזאו תא ציי קווישה תמס

 -גמ 16 .םיזגהל ךירצ אל לבא ,ןורכזב ץמקת לא

 -ידה רקב .םימושיה לכל טלחהב וקיפסי טייבה

 ,טייבהגמ 2 ,ולשמ הרמוח ןומטמל קוקז קס

 ןומטמ ןיבל וניב היצקארטניאהמ רהזיה לבא

 -גמ 500 דע 300 חפנב קסידב רחב .הנכותה

 -מנ סה סויה .(ייגַד םאותיי) 1פמ גוסמ טייבה

 שטניא הבוגו שטניא 3.5 לש הרוצתב םירכ

 .זראמב בר סוקמ וספתי אל סהש ךכ ,דחא

 םיריהמ ואדיו) יקיפא

 -עמ קיפא ,םימושיה בורלו םישמתשמה בורל

 םא דחוימב ,טלחהב קיפסמ 154 גוסמ תכר

 ןב אוה 154 קיפא .ימוקמה קיפאב ענ ואדיווה

 -גמ 8-מ רתוי ענשל לגוסמ וניאו תויביס 6

 וכותל םיעקתנה סיסיטרכה לבא ,הינשב טייבה

 -כו ₪154 יסיטרכמ תיתועמשמ הדימב סילוז

 -יב ןורסחב שוחת אל ,םירקמה בורב ,רומא

 החבשה לע הנוב התא סא ,תאז תמועל .םיעוצ

 קימעמ טבמ תתל ךל יאדכ - םויטנפל תידיתע



 יזתפ בעמ 6010"

 סיסוריוה תפיגמל רתויב בוטה ןורתפה

 .סידדוב םיבשחמבו תרושקת תותשרב

 טד יד5 ימי
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 עדימ תחטבא תכרעמ

 סיבשחמל תמלשומ

 .תודדוב תונתתו תרושקתב
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 תוינושארה תויולעל ףיסוי רבדה ₪184 יבשחמב

 וליאכ שיגרת אל דיתעב לבא ,רלוד 500-כ ךלש

 .דבכ ןווארק תררוגה טרופס תינוכמב גהונ התא

 .\אומה גוסהמ תויהל ךירצ ואדיווה םאתמ

 -וחב תטהול תוששוגתה תריזל ךפה הז אשונ

 -חת לע תועורפ תוצמשה סע ,םינורחאה םישד

 גישהל תנמ לע םינוש םינרצי ואיצמהש תולוב

 הז ןויליגב .הקדצה אלל םיהובג \/ותתוגזא ינויצ

 יציאמ הנומש ןיב שדחמ האוושה םיכרוע ונא

 ומיכסה םינרציהש רחאל ,םיטהול 5

 םייונשה םירביירדה תא לרטנלו הלועפ ףתשל

 -יתה רחאל ,הריקסב ואצמתש יפכ .תקולחמב

 רצ םוחת ךותב םיסיטרכה לכ םיהדתסמ םינוק

 םתוא ונחב רשאכ דחוימב ,םיעוציב לש ידמל

 -יס םינחבמב אלו \/ותשסש5 ימושי עוציבב

 -שמ רתוי :הטושפ איה ךכמ הנקסמה .םייטטנ

 -הל בושח ,דחא םייוסמ סיטרכב רוחבל בושח

 דחאב םנמא דייוצמ יפרגה םאתמה .א :יכ חיטב

 םיקפוסמה סירביירדה .ב ,םיבוטה םיציאמהמ

 גוסהמ סניאו רתויב םיבוטה םנמא םה ותיא

 .ג ,דבלב םייטטניס םינחבמב קירבהל דעונש

 .(1-8טפ פירחב בשוי סיטרכהש

 -הכ עוברו חוטש ,שטניא 17 ןב אוה ךרובע גצה

 וילע גיצהל לכות .הנחבא-דחו רדת-בר ,הכל

 םע ,ההובג תוכיאב םילסקיפ 1024%א768 תנומת

 ףלא 65 םע םילסקיפ 8008600 וא ,םינווג 6

 -זב דייוצמ יפרגה םאתמה היהי ךכ סשל .םינווג

 -ישה םא קר .טייבהגמ 1 ולדוגש צחא\א! ןורכ

 סייעבט םיעבצב הקיפרג אוה ךלש ירקיעה שומ

 ב )
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 הז ומכ ,רתוי חבושמ יפרג םאתמל קקדזת

 -וקה תא .ייימולחה בשחמהיי תרגסמב ראותש

 -יס 16 לש הנחבא םע לוק סיטרכ ךל השעי תול

 -גמ 44.1 לש יברימ רוזחיש/המיגד בצקו תויב

 60-80א! ןנוכ .(ינופואירטס) םיצורע ינשב רה

 חכשת לאו יחרכה טעמכ דויצל הנשה רבכ ךפה

 סע קסעתת לא יוביגל .םילוקמרהו רבגמה תא

 יטנגמ טרס ןנוכ ןקתה אלא םיטקסיד תפלחה

 -וכ הלא .שטניא עבר תוטסקל ימינפ (ייפייטיי)

 -גמ 250 תובגל םילוכיש םיליעיו םילוז םיננ

 .הלוז הטסק לע טייבה

 רשקה ,תשרב הדובע תנחתכ דבוע התא סא

 ךרד רבוע הדובעה תצובקב םירבחה ראשל ךלש

 לע שגד ךות ,תוריהזב ותוא רחב .תשרה םאתמ

 קקזנ התא תקחורמ תרושקתל .רודיש תקופת

 קרפב ומכ הראשנ ונלש הצלמהה ןאכו םדומל

 סויכ סה סקפו 4298, (.42, (.3298 םדוקה

 תויהל לוכי זראמה .םדומ לש סיסבה תרדגה

 -עה יפל ,ינחלוש זראמ וא ןטק (10וא58) לדגמ

 וא דחא ררוואמו טאוו 200 קפס םע ,ךתפד

 לש תוריהמה תואסריגה םגש בל םיש .םינש

 אוה ריחמה סא םג ,ליעי רורוויאל תוקקזנ 6

 .רתוי בר שערו רתוי לודג זראמ

 ןטקה קסעלו תיבל בשחמה 0

 -ואה תוביתה ישארב יניימהוב רבד סוש ןיא

 "5080" | םייתנפ

 .םיראבו תוירלג לע אלו 6

 ייסיקורזיי םינמואלו 5080 ילעפמל ףתושמה

 | לע | רבודמ

 7 = לשמה !6-ה

 איבמש המ ,םינמוזמב ידימתה רוסחמה אוה

 דטצ תשיכרב תוביאכמ תורשפל םתוא

 תוחוכ לד וניא בוש ןטקה בשחמה .אמייק-רב

 .ךכ-לכ

 גוסמ בשחמ טלחהב ריבס ריחמב שוכרל רשפא

 חיטבהל ךילעש המ לכו 0א/33 ןוא 5

 ,החבשהל 0י6זפת%6 עקש סג וב ןקתומ יכ אוה

 לש םיריחמה תא דירות לטניאשכ וא - תוורישכ

 .א2/66-ו 0

 ןורכזב קפתסת לא ,םצמוצמה ביצקתה תורמל

 ןטק ישאר ןורכזו טייבוליק 128-מ ןטק ןומטמ

 -גמ 200 תויהל ךירצ קסידה .טייבהגמ 8-מ

 תסיחד ,טושפ רקב סע ,[כ5 גוסמ ,סולפ טייבה

 -סמ \/ת6ַסמ/205 .הנכותב ןומטמו םינותנ

 ,קסידב לופיטל םייסיסבה םילכה תא תוקפ

 רזעהל לכות ןהב קפתסמ אל התא סא לבא

 תונימאו תוירלופופ תוידועי תונכות רפסמב

 .טלחהב

 העקשה אוה 554 1-86 ימוקמ קיפא םג

 -יב רופיש ךל ןתית ריחמל הנטק תפסות .הנובנ

 -מב תיביסמ העקשה אלל ,רכינ םייפרג םיעוצ

 סיטרכ שוכרל הצלמה אל וז .םירקי ךסמ ימאת

 םימאתמ לע םיצילממ ןיידע ונחנא :לוז ךסמ

 ןוכסחה תא .ןורכז טייבהגמ 1 םע םיצאומ

 שטניא 14 ךסמב קפתסת םא ,גצב שממל לכות

 ףיסונשכ םג .(םילסקיפ 8008600 ) 5/6  גוסמ

 הנמזה רוגסל לכונ רבכעו םדומ-סקפ תכרעמל

 ליבשב ער אל .(בייהראב) רלוד 2500-מ תוחפב

 .תקפסמ איהש תלוכיה

 לע רומשל ךיא :וא םלשומה תרשה
 !םיצורמ תוחוקל 0

 -שה תרדגהל רתויב השקה גוויסה ילוא הז

 סינוש סינוגריאו ינוגריא ילכ אוה תרשה .תומיל

 יתורירש יד חרואב .םיטרפ רשאמ הזמ הז רתוי

 ימכ םיתרש לש דבוכה זכרמ תא ונרדגה ונחנא

 תשרל רקיעב ,םיצבק יתוריש קפסל םישרדנש

 םא םג .םישמתשמ האמכ סע ,א6ו\ ג 1

 חוטב התא לבא ,רתוי הנטק ךלש תשרה סויכ

 תשרמ רתוי ךל המיאתמ תרש/חוקל תרוצת יכ

 -סת לא ,(ץםפת- 70-קמשא) תינויוויש תרושקת

 .ןאכ םיראתמ ונאש הממ תוחפ הברהב קפת

 רתוי תצקו תשרה לש םיבצעה זכרמ אוה תרשה

 -תת לא סג .ידמ תוחפ תצק לע ףידע דימת ידמ

 יתועמשמ ףדוע םע השיכרה תא םייסל ןנוכ

 .רלוד ףלא 15-מ

 בחר אוה תרשל סימיאתמה םידבעמה חווט

 ,50/4862% :תומדוקה תוירוגטקב רשאמ רתוי

 םילוכי ץרהגמ 56 וא 60-ב םויטנפ 6

 -מה וב תרש שוכרל יאדכ .דיקפתה תא אלמל

 -אש ךכ ,הפלחה רב לודומ לע בשוי יזכרמה דבע

 -מל ידמ םיבר םיעוזעז אלל ותוא חיבשהל רשפ



 זטפהצמ 601"

 סיסוריוה תפיגמל רתויב בוטה ןורתפה

 .סידדוב סיבשחמבו תרושקת תותשרב

 דד תב

 דיסק מיי
 וו כף

 תירוקמ הנכות לע הנגה

 תוצרהו תוקתעה דגנ

 רטומ כב
 עדימ תחטבא תכרעמ

 סיבשחמל תמלשומ

 .תודדוב תונתתו תרושקתב

7 1-800-677 :.11.5.4 
 , , 407(:161) 682 7 04-528613 :סקפ ,(יוק בר) 04-516111 .לט 8691 .ד.ת ,5 םינגה ,הפיח :ישאר דרשמ

 ה =גא:(407) 669 9 03-5662979.סקפ 03-5606990, 5662978 לט 77 לולה הדוהי בוחר ,ביבא-לת :תוריכמ ףינס 13 ו

 !הוטב הז םישילא םע



 הכול 1 | , 1 וחג

 :למרכ סוריו יטנאל תונוש תואסריג 4
 םייאמצע םיבשחמל *
 תותשרל *
 \צואססוופ הלעפה תכרעמל *
 הלעמו 3.1 אסשמ\ תותשרל *
 אוי

 םישמתשמ ינפב 7 תורשפא תענומ ₪ גו"
 ! םישרומ םניאש | ב
 .םיחושק םיקסידלו תרושקת תותשרל תילאדיא [ש - , 2

 המסיס י"ע םינפצומ ו השיג תרשפאמ [ / 3
 .עדימה תא תרדממ ליבקמבו ₪

* [ 

 בוול תונורתי דועו רכוהו רשוא למרכ לש סוריו יטנאה
 ל"נה תורבחה לש ןהילמס תא תאשל יוארכ
 תוכיא ינחבמ רבעש רחאל ,םלועב תוליבומה
 .םירימחמ הרקבו

 "7 2/9 כָכ//2
 מ"עב הנכות תסדנה למרכ

 בוווהסה .הירק
 04-416979 .סקפ ,04-416976 .לט הפיח ,20 תורדתסהה 'דש -טסופ ק'צ



 םלשומה ?0-ה

 " פפו ,
0 0, -,- 

 נה 1
 ו 7 כ 0 ובר (4 192) ם 3 .?ןבור

 ל לב . 4%
 ₪0 ב (-
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 סו וזש תשרה יסיטרכ תרדיס

 החיטבמ 50/65 =חא סו6וז גו תיבמ

 תותשרב םיעוציבה יאיש תא תמייקמו

 דסאשארו םזחשהחאסד :תוימוקמ תרושקת
 אוסמסר וא, ₪54 יצורעב ,הוא6

:0 

 תוריהמה איש
 יאיש םיעבוק 5% 6 לש תשרה יסיטרכ
 לש םינותנ תובעה בצק םע תוריהמ
 הכימת םע ,5ו53 יצורעב 33 0
 קשמימ .דחא סיטרכ לע םיטנמגיס ינשב
 ₪008ו 6 תייגולונכטב הכימת ,טיב 327ל
 ןמזה תא םומינימל הניטקמה 858
 .דועו תשרב לצונמ יתלבה

 ןווגימה איש
 תרושקת תשר לש גוס לכל יתוכיא ןורתפ
 008% ₪ 108456-ד יסיטרכ ₪ :טיב 2
 604% +) םיבלושמ םיסיטרכ - 0080 ₪

 (5/ חד ט85) תוזכר ₪ (10 8
 דסא=א ₪וא6 ₪ דועו םירביסנרט

 היגולונכטה איש
 יביכר ,53₪50 וששוסהצ תרוטקטיכרא
 הנכות ידי לע םירדגומ םיסיטרכה ,ש\ פו
 לק יוניש םירשפאמו (יטאמוטוא 55ד-טס)
 ,היצרוגיפנוקב ריהמו

51/10 = 
 2 66 סוסו ₪

 תרושקתב ןושארה םויהמ %

47% 

 תוירחא תונש 5 - תונימאה איש

 התא 5אוס יסיטרכ שכור התא רשאכ !שדח

 הרוקמש תוירחא .תוירחא תונש 5 לבקמ

 חותיפב ןויסנ לש םינשו תוכיא תרקבב

 .תרושקת ירצומ

 םיסרפ לש איש
 תוכזל יעבט קר םיאיש הברה ךכ לכ ירחא
 :םינותיעה יבוט לש םיסרפב םינש ךשמב
 פצפד 5 ,ואסס \צסהו ס ,ק0 א/ג62ו6
 .םיפסונ םיברו ואז 6 דוס

 .םלש בלב
 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 מ"עב סקינורטקלא
 (םיביסה 'חר תניפ) 2 חולישה 'חר
 .הוקת-חתפ
 ,039233257 ,9240812 .לט
 .03-9244857 .סק9
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 דחאב ורקוסשו - ונכרעש םיקדבמ יפל .תכרע

 -מה / 6 א/ג021א8 לש םימדוקה תונויליגה

 ליינה םידבעמהמ דחא לכ - תילארשיה הרודה

 םיצבק תוריש לש סמועה םע דדומתהל לוכי

 -ושי תוריש יבגל הנוש בצמה .םישמתשמ 120-ל

 תיבושיחה הדובעה תא עצבמ תרשה וב ,םימ

 םינותנ דסמ תרש ,לשמל .םישמתשמה רובע

 -דה ןוימהו שופיחה תא לעופב עצבמש 1.

 .התליאשל תיתיצמת הבושתל סישור

 ךישמי תרשה יכ חיטבהל רתויב הבוטה ךרדה

 בשחמ רוחבל אוה רבגי סמועהשכ םג ודיקפתב

 םידבעמ יובירב הכימת םע

 -תל ןתינ הזכ בשחמב .(אוט1 דיקא068851א0)

 לכ לע סידבעמ 2 וא 1 םע ,םילודומ רפסמ עוק

 יידוביעי  הילורקה הרוצתב םליעפהלו ,לודומ

 לכש אוה חונימה תועמשמ .ייירטמיס יליבקמ

 ךכ ,תולועפ ןתוא תא עצבמ םידבעמהמ דחא

 לע ,תירטמיס הרוצב סמועה תא קלחל ןתינש

 יבורמ םיתרש .ליבקמב עצובת הדובעהש תנמ

 ,םידבעמ 16 דע 2-מ תורוצתב סינימז םידבעמ

 -נפ 16 םינקתומ וב תרש .םויטנפ ידבעמ ללוכ

 ןווקמ תועונת דוביעב ישוקב לקתי אל םימויט

 -מש המ לכש ןבומכ יאנתב ,הלודג הרבחב םג

 יתצלפמה ןובאתל םאתוה םסידבעמל ביבס

 .םינותנל םהלש

 תרושקתה - קובקבה ראווצ

 קפתסמש תורישו תיסחי הנטק הרבחב לבא

 -תו הספדה םג ילואו שרוד לכל םיצבק תצפהב

 לולעש המ .קיפסי דיחי דבעמ ,םיזכורמ תרושק

 -תה תכרעמ אוה קובקב ראווצכ תולגתהל

 הילע לכתסהל ךירצ סיצבק תרשבש ,תרושק

 -מה | קיפא+םיקסידה ירקב | :לולכמכ

 תרשב ירקיעה ודיקפתש) ישארה ןורכזה+תכרע

 תשרה ימאתמ+(קסידל ןומטמ שמשל אוה

 -בק תרש לש הדובעה לכ טעמכ .(א16 יסיטרכ)

 ןיב םינותנ לש תומוצע תויומכ ענשל איה םיצ

 -זב תושמתשה ידכ ךות ,תשרה יסיטרכל קסידה

 -מה דבעמה .ינמז ןוסחיאל ץצוחכ ישארה ןורכ

 ותוא ודייצ - העונת רטושכ רקיעב לעופ יזכר

 אוהש ךכ ,טייבוליק 512 לש ןומטמ ןורכוב

 -הו - ישארה ןורכזה יתורשל קקדזי אלו טעמכ

 .תכרעמה ראש לש היצזימיטפואב ודקמת

 .תוחפל טייבהגמ 64 תויהל ךירצ ישארה ןורכזה

 -עה תיברמ תא עצבל םלשומה תרשה לכוי ךכ

 קקדש  םישמתשמהמ דחא ףאש ילבמ הדוב

 הברה שי יכ אדוו .קסידל השיגל ורותל ןיתמהל

 -שמ תרשל לכותש ךכ ,ןורכז תבחרהל םוקמ

 ביכרה .םיעוציב תליפנ אלל רתוי םיבר םישמת

 יא .קסידה אוה םיצבק תרשב רתויב יטירקה

 תונבל םיבייחו דיחי קסידב קפתסהל רשפא

 תליפנ לש הרקמב תוששואתה תלוכי סע תכרעמ

 תויצפוא רפסמ תוחותפ ךינפל .סיקסידה דחא

 ךרעמיי לש תובית ישאר) ₪415 תורוצת לש
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 | ((  ה( ר-ס\ה:;:ג]-[[ 7-2 -ע = - -=- תת ץץץ(ץ(ה/ 2 2-0[ ץ/-.--₪₪00 666

 םלשומה 96-ה

 ונא יכ ותועמשמש ,ייםילוז םיקסיד לש ריתי

 -יפכ םע ,םירקי אל םיקסיד רפסמב םישמתשמ

 םא םגש ךכ ,םינותנה סושירב תמייוסמ תול

 תא רוחשל סילוכי ונא ןיידע לפנ דחא קסיד

 -לה לש דחאה הצקב :(םירתונה ךותמ םינתונה

 -ודג יד םיקסיד ינשב רוחבל לוכי התא םורטקפ

 -כה .הז תא הז םיפקשמה ,דחא לכ 168 ,םיל

 םיקסידה ינש לבא תמלשומ איה ןאכ תוליפ

 ןורתפ .דחא קסיד לש ןוסחיא חפנ םיקפסמ דחי

 -יה ךרעמ אוה ,רתוי רקי םג יכ םא ,רתוי ליעי

 רתוי וא םיקסיד השימח וב 8125 םשב עוד

 5 ובו הזכ ךרעמ .תוריתיבו סינותנב םיקלחתמ

 ןסחאל לכוי דחא לכ טייבהגמ 400 לש םיקסיד

 לשכי דחא קסיד רשאכ .םינותנ טייבהגיג 1.6-כ

 לע ראשנש המ ךותמ דבאש תא רזחשל לכות

 .םירתונה תעברא

 וכרד .םיתרשב בושח םרוג אוה תכרעמה קיפא

 ןיבו ישארה ןורכזל קסידה ןיב םינותנה סירבוע

 אל טלחהב 154 קיפא .תשרה ימאתמל ןורכזה

 וא או64 ,8154 קיפא שורדל ךילעו ןאכ קיפסמ

 םיתרש תועיצמ תובר תורבח .רחא ריהמ ןורתפ

 לשמל ,יטרפ תכרעמ קיפא לע םיססובמה

 חיטבהל רחויב הבוטה ךרדה
 ודיקנחב ךישמ' תרועה ינ
 אוה רבג' םממועהשב םג
 הבימח םע בועחמ רוחבל

 םידבעמ יובירב
 [וטו דוקהס 0555186

 יכ רוכזל קר ךילע ,ג658 יבשחמב גה

 -ותק הנותח אוה םיידוחי תונורתרפ לש ריחמה

 -יב תויהל לוכי יוציפה .בשחמה ןרצי סע תיל

 לע םיססובמה םיבשחמב סינימז סניאש םיעוצ

 .דבלב יטרדנטס קיפא

 םינותנ לש המירזה לולסמב ןורחאה טנמלאה

 .תשרה יסיטרכ אוה ויתוחוקלל תרשה ןיב

 -ותה תא תוארהל םינושארה סה םיצבק תרשב

 סימעהל םינושארה םהו רתי סמוע לש תואצ

 םתוא רחב .תוריש תושירדב יזכרמה דבעמה תא

 .התויב םיבוטה תא שוכרו ץמקת לא .תוריהזב

 םיסיטרכה תריחבב םיבושחה םירטמרפה ינש

 תעבוק הקופתה .6סקש-ה תסמעהו הקופתה םה

 -ישמ תונהל םילוכי רתויה לכל תוחוקל המכ

 תעבוק 620-ה תסמעהו דיחי א16 סיטרכ יתור

 -הש ינפל תרשב ןיקתהל רשפא םיסיטרכ המכ

 רוטישה תדובעב רגפל ליחתמ יזכרמה דבעמ

 -יגה דחאב ורקוסשו - ונכרעש םינחבמב .ולש

 דמה / 6 א/\6321א8 לש םימדוקה תונויל

 אז6-ה יסיטרכ יכ ונאצמ - תילארשיה הרודה

 -שמ 32-ל 24 ןיב תרשל םילוכי רתויב םיריהמה

 םישמתשמל איה הנווכה) דחא לכ םישמת

 סה םא .(תשרב תונחתה רפסמ אלו תינמז-וב

 קיפאה ךרואל םינותנ ענשל תלוכיב םידייוצמ

 תטילשי היורקה הנוכת ,690-ה תוברועמ אלל

 ןיקתהל רשפא יזא ,(805 א145ד8זא0) ייקיפא

 קונחל ילבמ א16 יסיטרכ 6 דע 4 ₪154 בשחמב

 .יזכרמה דבעמה תא

 תובישח ןיא הגוצתל

 .תובישח לכ ןיא תרשה תגוצתל ,תאז תמועל

 -לו תימוקמ לוהינ תרקבל קר תשמשמ איה

 -יפנ ינפמ ןגומ תויהל בייח לבא תרשה .הקוזחת

 -יבו הבוט (טק8) קספ-לא תכרעמ םע חתמ תול

 ביצהל קקדזתו ןכתי דחוימב םייטירק םימוש

 זראמה .ידדה יוביג ךות םילעופה םיתרש ינש

 לודג רפסמ םע ,לדגמ אוה ןובשחב אבש דיחיה

 -כל הבחרה יצירחו םיקסידל הנקתה יצרפמ לש

 5 ןיקתת דחא תרשב יכ ןויערה .תרושקת יסיטר

 םיטקסיד ינווכ גוז ,םיחישק םיקסיד רתוי וא

 יטנגמ פייט ,סס-5ףסאו ןנוכ ,(שטניא 3.5-ו 5.25)

 וניא ,רחא וא הז גוסמ ףילש קסיד םג ילואו

 .ידרוסבא

 יעצמא לכ תא תרשב םיזכרמ םיבר םירקמב

 ןניא הדובעה תונחתש ךכ ,תשרה לש ןוסחיאה

 יעצמא) םיטקסיד יננוכב אל וליפא תודייוצמ

 -ומה תרשה .(עדימ תבינגו סיסוריוו דגנ ןוחטב

 -פל ,םיקסיד יצרפמ רתוי וא 10-ל קוקז םלש

 סהמ 4 תוחפלו שטניא 5.25 לדוגב םהמ 4 תוח

 תכה קפס .(הפילש הידמל) תיזחהמ סישיגנ

 סיכירצ םיררוואמהו טאוו 300-כ קפסל ךירצ

 הדובעב סג הנימא הדובע תרוטרפמט לע רומשל

 -ומ תרשה) רוגס רדחב ,הממיב תועש 24 ,הפיצר

 ץופצה תרושקתה רדחב תובורק םיתיעל ןקת

 .(סחהו

 ךיכרצל םאתהו בברע

 בשחמה יכ םייוכיסה סיבה ,החיתפב רומאכ

 -תה תעבראמ דחא ףא וניא ךיכרצל םלשומה

 -וק איהש וזיא אלא ,גיצהל ונרחבש תורוצ

 םלעתהל ונרחב ונאש תונוכת לש היצניבמ

 ךל תארינש הרוצתה תפדעהמ עתרת לא .הנממ

 -הל בייח התא םהב םיצוליאל רתוי המיאתמכ

 םלשומה בשחמה ,רבד לש ופוסב ,ןכש .בשחת

 המל רתויב הבוטה הרוצב הנועש בשחמה אוה

 תבקועה םירמאמה תרדיסב .ונממ שרוד התאש

 םשייל ךילע התוא היגטרטסאה תא ראתנ ונא

 .ךיתושירדל בשחמה תמאתהב

 (65 ימעב 6 ישכורל הריחבה ךילהת)



= 

6
6
 

₪
 
10
06
6:
 
חש
 ו
ש
ק
מ
 
ו
מ
ס
 
ם
ה
 

"
ז
ו
 
,0
6 
וח
וק
וו
וי
 ו

"
י
מ
א
 
אס
 ם
ו
א
ס
 
י
ו
ו
 

מ"
םם
 
ו
א
ס
 
הי
יו
 
ג
ו
ו
 
וי
 ו

*(
8/
00
09
1 
60
1 

ח
א
 
וו
ום
1ו
א 
ש
 
שם
 
חח
 
0

 

ו
ח
 

וה
 ח
א
ו
ו
 
61
ס 
ע
 
6
 
ם6
. 
חס
 
-
)
 

ו

 

1

 

%
9
 
.2
01
 =

 

ט
ב
-
ת
/
ס
 

ו
ו
 
ו
ש
ח
 
)ז
וע
 ח
ו
נ
ו
)
 
ם
ש
א
 
₪ 

ם
ח
 
ל
ו
ח
,
 
6
 
ם
 
נו
יו
 ו
וי
:ם
1ו
ו 
וי
 

0

 

י
צ
ב
-
\
ס
א
 
> 
ז[
 ו
ו
ח
 

ת
ח
ת
ו
 

ו[
 א
ח]
םמ
 ס
ש
6
1
 
ו
ו
 
י
ו
ו
 
11
1 
ה
א
 
לא
 

ו
ו
 

 06, 2089079.80 6410י 0

2
7
 

 אוס,ג4,|

,
ו
 

:
]
ו
ש
 

]
0
0
 

*
0
2
8
6
0
.
9
0
 

*-6410 

*828862.80 

,06 

0
7
 

*
 
)
ח
ס
 

1/1/0066 

 (6.אסוש:

589816.607 

,06 

1
0
0
6
7
 

 שו[

0661 

=
 

1,010,004 

,4 

:
]
ו
ו
 

6
ז
)
 

 סו,6ום:

0
 

"
6
4
1
0
 

*268/199.80 

,06 

8
1
 

 606או,06

 שאטום

,) 

:
ס
א
-
4
)
 

4

 

(2961) 

01116101 

01/7111 

ו

 

:== 

7
 

* 

 ו
 קץ

1
 
=
 

 סזא א(,



 2 ,ע2-דשב < כ רוגע ה נצ הדו ם>2->ד

 :םיאשונ העבראל םיקלחמ ונא םלשומה בשחמב ונלש ןוידה א

 תול ,זראמה :תיסיסבה בשחמה תכרעמב סינד ונא וב ,הזה קרפה - תמלשומה תכרעמה 4

 .הבחרהה תויורשפאו תכרעמה קיפא ,ישארה ןורכזה ,יזכרמה דבעמה ,םאה

 .גצו םאתמ תללוכה ,ואדיווה תכרעמ - תמלשומה הגוצתה 6

 םיחישק םיקסידו רקב תללוכה ,תישארה םינותנה ןוסחיא תכרעמ - םלשומה קסידה 6

 .(םה םג םירכזומ םירחא ןוסחיא ירזבא)

 ,רבכע ,םידילק חול ללוכ ,בשחמה לועפיתל תיסיסבה םירזעה תכרע - םלשומה רוזביאה %

 .המודכו תרושקת

 ךכ םשל .ךיכרצל המיאתמה תיסיסב תכרעמב רוחבל ךילע הנושארבו שארב יכ רורב לבא

 לע העיפשמ םתריחב ךיאו הלש םיירקיעה םיביכרמה לכ לש םידיקפתה תא ןיבהל ךילע

 .בשחמה יעוציב

 תמלשומה תכרעמה
 שור .ל ץיוו



 יב קל תה
 !ורתויב בוטב .תודקמתהל

 - תוישפוח תונכותל 1 'סמ ךירדמ
 0 תוקזח תוישפוח-תונכות 20-ל ירבע רואית

 .םיצבק תסיחדלו ,תוירפסבו םיצבקב הייפצל דואמ

 ת"ש 33 - םידומע 8
 ח"ש 20 - 3.5" טקסידב תונכותה לכ

 679 תוישפוח תונכותל 2 'סמ ךירדמ
 תנכותב ךלש בשחמה תנגה לע תעדל תיצרש המ לכ

 וח086גא םלועב הצופנה סוריו-יטנאה

 ח"ש 33 - םידומע 0

 ח"ש 18 - 51/4" טקסידב הנכותה

 תוישפוח תונכות 70 תרחבנ
 קסידבו קסידב םיצבקה תחטבאלו לוהינל ,הקוזחתל הבוח -תונכות 0

 ח"ש 49 - םיטקסיד 3-ו ןורפס

 םימדקתמל םירפס

 וסזוש טוטוח,וש

 005 6 לש תודוקפה רפס
 6:9 :(יתיבפלא רדס יפל) תודוקפה לכ לש ירבע דועית

 האיגש תועדוהו תורהזא ,םיפיט ,אלמ ריבחת
 ח"ש 39 - םידומע 8

69 006 6 
 ןמלדא ירוא / םימדקתמ םישומיש

 05 6 ישודיח לכב קמעתהלו ףיקהל םיניינועמל

 ח"ש 45 - םידומע 2

 659 'ש'אה בשחמל ןוטרונ ךירדמ
 בשחמב השוע אוהש המ לכ ןיבהל תמאב ווסהזסא

 קארובד ן'וג / ישיאה בשחמל תוינק ךירדמ
 תוצלמהה לכ םע םלועב 1 'סמ הרמוחה ךירדמ

 1993-ל 00 \//\62וא6-ו קארובד ן'וג לש

 ח"ש 69 - םידומע 4

 \/וח5/60% 3.1 לש תודוקפה רפס
 ,שומישל םיפיטו אלמ רואית :רתויב ףיקמה רפסה

 !בשחמה דצל הבוח רפס .תירבעה הסרגה ללוכ
 ח"ש 49 - םידומע 0

 תרושקתל ךירדמה לש תודוקפה רפס

 60 םדומ תועצמאב 05 5

 תוישפוח תונכות דירוהל ,885 -ל רשקתהל דציכ | :(יתיבפלא רדס יפל) תודוקפה לכ לש ירבע דועית
 תחא ןופלט תחיש ריחמב ינורטקלא ראוד חולשלו | האיגש תועדוהו תורהזא ,םיפיט ,אלמ ריבחת

 ח"ש 39 - םידומע 0 ח"ש 33 - םידומע 8

 חישקה קסידה לוהינל םלשה ךירדמה
 חישקה קסידה לוהינ לע תירבעב הכ דע בתכנש רתויב ףיקמה רפסה

 ח"ש 69 - םידומע 5

 וס
 טזווהו5

 אסוצסח 01118165 7 לש תודוקפה רפס
 (יתיבפלא רדס יפל) תודוקפה לכ לש ירבע דועית

 ,חישקה קסידב תויעב ןוחבאל הנכותה לש

 ,סורקי ךלש חישקה קסידה םא ךתוא ליצתש

 יאנכטל אורקל ךרטצתש ילבמ

 ח"ש 45 - םידומע 2

 ,. םינשחמסנקזפ(םתוצה

 ישיאה בשחמל ךירדמה

 וימאותו ופוו 6
 תגפהל רתויב ץופנה יסיסבה ךירדמה

 ישיאה בשחמהמ ינושארה דחפה
 ח"ש 33 - םידומע 8

 הרמוחו הנכות ₪ >6-ל תודרשיה ךירדמ

 תיבבו דרשמב ךליבשב תושעל לכוי בשחמהש המ לכ

 ח"ש 69 - םידומע 4

 005 6 םע ץורו לחתה

 תיינקל רצקה ךירדמה

 יפקיה דויצו ישיא בשחמ
 ףסכב ךוסחלו ,הנובתב תונקל דציכ

 ח"ש 33 - םידומע 2

 הישודיחו 05 6 םע הריהמ תורכיהל
 ח"ש 39 - םידומע 6

 ח"ש 29 - םידומע 168- 005 5 םע ץורו לחתה

 לקה ךירדמה
 ו ו 9 | |

 05 לש ושנועמ ךתוא ץלחיש רפסה
 ח"ש 49 - םידומע 6

 תונכות ירטס

 םע ץורו לחתה 0

 \ ו
 0 ילל | פסקטויק םע ץורו לחתה
 ואסז0ק6ח6 לש יסיסב דומ םירועיש 20-ב טסקטויק לש יסיסב דומילל

 םיטושפו םירצק םירועיש 20-ב םיטושפו םירצק

 ח"ש 39 - םידומע 0 ת"ש 33 - םידומע 6

 ( 5 /\ 516" לש תודוקפה רפס
 (תיתיבפלא תורדוסמה) תודוקפה לש ירבע דועית
 .005 לש םיטקסידב תאצמנה תונכתה תפש לש

 ח"ש 39 - םידומע 8

 -ל םלשה ךירדמה 0 וז יד ד הי

 | 1-2-3 סוטול
 שמתשמל קימעמ סרוק ]ב

 08/55 |/ -ב תנכתמלו 2.3-2.01 תואסרג לש

 ח"ש 89 - םידומע 4 ח'"ש 39 - םידומע 2

 םוליצל ךירדמה
 ואדיווב הקפהו
 ןעוצקמ תויהל דתעתמש ימלו ,ואדיו בבוח לכל

 ח"ש 54 - םידומע 0

 0 הרגו | . אל ,
 ?7.00) ש 5-6 97 6

 108 81 ויו [ 4

 2.20 20 20 .ו\הכווה +9 ל4400ו| 1 ו \'
 03-38 38 38 :ןופלטב הממיב תועש 24 ןופעדומבו



 -מה אשונב תומלש רידגהל לק א

 ומכ ההובג הכ תוריהמב חתפת

 -רב ןייעל יד .םיישיא םיבשחמ

 רמאמב ועיפוהש תורדגהה תמיש

 תוחפ ינפל ייסלשומה בשחמהי

 הנתשה המכ דע ןיבהל ידכ ,הנשמ

 ררועש המ .רצק הכ ןמזב ףונה

 -נש ימו םיקוהיפל וישכע סרוג זא תושגרתה

 -צל התע בשחת הריבס תיקסיע תכרעמל הבשח

 ךשמהב ארקתש תוצלמהה סגש רעשל שי .עוצע

 סיענשמ רתוי רהמ ןהלש תויטנוולרהמ ודבאי

 הנשב תחא סעפו הרירב ןיא לבא ,תודוהל ונל

 -ונה בצמה תא םכסל ,עגרל רוצעל םיארקנ ונא

 ןשייתי עדימה יכ ןכתסהלו 6 יבשחמ לש יחכ

 .ףדה לע וידה שביתש ינפל

 ,םייונישה בצקב הצאה וניאר הנורחאה הנשב

 תשחרתמה המרוחה תמחלמ ללגב הבר הדימב

 תמחלנ לטניא :הללכהה תומר לכב סינרציה ןיב

 תוסנמש ,6צ81א-ו גאוס ומכ ,םיביכר תוינרציב

 -יינק תא הב האור לטניאש הגועהמ קלח עוצבל

 -מה תא ופירחה םיסיטרכה ינרצי .יטרפה הנ

 .היצרגטניא לש םייניבה תמרב הטילש לש קבא

 -וו יעוציב לע תורחתה האישל העיגה דחוימב

 -מב ךשמהב רקסנש אשונ - \אותטספ תחת ואד

 קפמוק ,מבי וליג תכרעמה תמרבו .דרפנ רמא

 ,תשדוחמ המיחל חור תורחא תולודג תורבחו

 לש תויביסרגאו םיריחמ תדרוהל הזע היטנ סע

 .םידרוש

 הנש ךות הרגישל הקיטוזקאמ

 יוטיב ללכל האב הצאהה יגולונכטה רושימב

 -אל ובשחנש תויגולונכט וכפה הב תוריהמב

 תצאה ,ימוקמ קיפא ,רדת תלפכה ומכ ,תויטוזק

 רבדה .ףדמ ירצומל ,5051-2 קסיד ירקבו ואדיוו

 המ ןיב רעפה :רעפה אוה עובק ראשנש דיחיה

 לוכי התאש המ ןיבל עיצהל הלוכי הישעתהש

 ראשנ הריחבה ךילהת םג ןכל .ךמצעל תושרהל

 תמישרב ליחתמ התא .תטשפומה המרב המוד

 המ תא ףיסומ ,הרמוחהמ תוילמינימה תושירדה

 םע האצותה תא הוושמו וילע רתוול ילוא רשפא

 דימת היהי רעפה .ךתורישל דמועה ביצקתה

 לע טרפמב ףצקל קקדזת דימת רמולכ ,ילילש

 אוה רתויב ביאכמה בלשה .ביצקתב דומעל תנמ

 .רתוול המ לע טילחהל ךירצ התא וב ,אבה

 -יה לקשמה תא תוושהל רומא התא הז בלשב

 :םימרוג השיש לש יסח

 -מה לש ,עונמה וא חומה ,יזכרמה דבעמה 4

 .בשח

 םינותנל הדובע חטש שמשמה ,ישארה ןורכזה 4

 .הדובעב תוינכותו

 הבחרהה תלוכיל סיסבה ,תכרעמה קיפא 8

 .םייפקיה סירזבא בולישלו

 1993 טפס לארשי 6

 תמלשומה תכרעמה

 ונחנא הנשב תחא םעב

 ,עגרל רוצעל םיארק]

 יחכונה בצלמה תא םבשל

 ןכחסהלו 6 'בשחמ לש

 ינמל ןושי'תי עדילוה יב

 .ףדה לע וידה שביתש

 קפס ןוגכ ,דוויז לש םירחא םיביכרמו זראמה 4

 .רורוויאהו חכה

 קסידה ללכ ךרדב ,ירקיעה ןוסחיאה ןקתה +

 .חישקה

 .הגוצתה תכרעמ 4

 תנמ לע םייד םיבושח םינורחאה סימרוגה ינש

 -לנ הז קרפב .דרפנב רמאמ דחא לכל שידקנש

 תריחבש תורמל .סינושארה תעבראל קר שרד

 -פו םינוזיא לש ךילהת איה םלשומה ליהמתה

 -'ה תמייק ,הלשממ תבכרה ומכ טעמכ ,תורש

 -מה דבעמה .סרוג לכ לש תויובישחה ןיב היכרר

 הלעמב ןושארה סרוגה קפס אלל אוה יזכר

 בשחמה ההוזמ ידכב אלו תובישחה סלוסב

 ךלהמב .וב ףבושמה דבעמה יפל ללכ ךרדב

 סרז היתורחתמו לטניא ואיצוה הנורחא הנשה

 ,םידבעמ לש תושדח תואסריג לש קסופ יתלב

 ןיינמה תא דבאל םיליחתמ םיחמומה םגש דע

 לטניא העיצמ םסויכ יכ הארמ הריפסה .יחכונה

 ;סויטנפו 486 ,386 ידבעמ לש תואסריג 4

 -מה השולש ללוכ ,םימגד העשת שי גאופ-ל

 אל לע הזירכה 6צ81א ;486 תומיאתב םירדהת

 ירוחאמ םירתתסמ 6 םהמ ,םידבעמ 15-מ תוחפ

 םהיניב םידבעמ 6 תרציימ מביו או7 דוקה סש

 יילוחכה קרבהיי םיארקנה רדת ישלושמ 2

 :תוטב דחא רבד קר .8105 110%א6 -

 .תיפוס תמ 286-ה

 תויביס 32 :רפתה וק

 בשחנש המל 26 היהש המ ןיב דירפמה וקה

 -אל .רבעמה אוה יסיסבה םומינימכ םויכ

 3865%-ה .תויביס 32 לש תימינפ הרוטקטיכר

 ,וז השירדל הנועש רתויב תוחנה דבעמה אוה

 -תה תדוקנכ בשחהל לוכי אל טלחהב אוה לבא

 -יב אל וליפא - יקסיע בשחמל הריבס הלח

 .תילכלכ איה הביסה .םייטסילמינימ םימוש

 הסינכה ידבעמ לש ריחמה תא הדירוה לטניא

 יאדכ אל יכ דע הכומנ הכ המרל 486 תחפשמל

 אצומ התא םא .4865%א-מ תוחפב קפתסהל

 תיתועמשמ הרוצב ךומנ וריחמש 386 בשחמ

 המ ררבל ךל יאדכ ,המוד הרוצתב 4865א-מ

 .דבעמה אל הז .רעפל רוקמה

 4865%א ןיב םידירפמש םידדובה םירלודה

 -יבב לודג ןורתי םינוק ,תוריהמ יווש 3860א-ו

 המוד בצקב הדובע עצבי 25/4865%-ה .םיעוצ

 החבשה תלוכי לבקת ףסונ סונובכו 40/3860%-ל

 -מה תוינידמ .486 לש רתוי תוריהמ תואסריגל

 -מה ילגר תא קוחדל הדעונ לטניא לש םיריח

 ידבעמ תיברמ ךכמ האצותכו קושהמ תורחת

 הרושהמ םינרציל םכרד תא םויכ םיאצומ 6

 .לטניאמ 486 יביכר לבקל םישקתמש ,הינשה

 יתועמשמ דיקפת רתונ 386-ל וב דיחיה םוחתה

 םיבייח םיעוציבה םהב ,םיאשינ םיבשחמב אוה

 הז קוש תרשל ידכ .קפסהה תכירצ םע רשפתהל

 הל ,3868%א לש תדחוימ הסריג לטניא הניכה

 םייפקיה םילגעמ תללוכה ,38651. תארוק איה

 -וס קפסה לוהינ תוכרעמ) קפסה לוהינ תכרעמו

 -בו דבעמב השענש שומישה תא הדמתהב תוקר

 סיקלחב למשחה תא תובכמו םייפקיה םירזבא

 לגד תא אשונ 486 תחפשמב .(םיליעפ סניאש

 -וה םג וב ,48681/25 דבעמה היגרנאב ןוכסחה

 ןיטקמה רבד ,טלוו 3.3-ל הלעפהה חתמ ךמנ

 5 תואסריגל סחיב ,יצחכל קפסהה תכירצ תא

 .טלוו

 רבעמ ךשמי אלש הארנכ 51, ידבעמ לש וקה

 יביכמ לכ תא בלשת לטניא .ץרהגמ 33 תסריגל

 -נפ ,486 לש תוליגרה תואסריגב היגולונכטה

 -הל ףמאממ קלחכ ,םיידיתע סידבעמו סויט

 -מב םג סוחה רוזיפו היגרנאה תכירצ תא ןיטק

 תואסריגה ,ליעל רכזוהש יפכ .םיינתלוש םיבשח

 םויטנפהו 486 לש (ץרהגמ 66-ו 50) תוריהמה

 בייחמה ,רתי םומיחמ סילבוס ויתואסריג יתשב

 -ונ םיררוואמו םייביסמ סוח ירזפמ תנקתה

 -עמ לש דחא רפסמ בייואה אוה םוחה .םיפס

 לש היגרנאה תכירצ תנטקהו םיבלושמ םילג

 תכראהל רתויב הבושחה המורתה איה דבעמה

 קפסהה תכירצ תנטקה תא .ולש םייחה תלחות

 :תוירקיע םיכרד יתשב גישהל ןתינ

 ,תטלחומה ותריצעל דע ,ןועשה בצק תטאה 4%

 .הנתמה בצמב אצמנ דבעמהש ןמוב

 .הלעפהה חתמ תכמנה +

 םידמימ תנטקה לש תונורתיה

 -ינ תכרעמ תרזעב םישמממ הנושארה ךרדה תא

 םייתועמשמ םייוניש תבייחמ איהו קפסהה לוה



 יחכונה תוריהמה דש

 ,םויטנמה אוה ם6-ה םלועב

 ₪8 14 |ועש תוריהמ

 הרוטקטיכרא ,ץרהגל

 תויביס ₪4 לש תילינב

 .יררקט -רבוט ןונביחו

 םיימנידה םיטנמלאה לכש ךכ ,םיביכרה ןונכיתב

 לש סיסלופ ידי לע ,עובק בצמ ןונעיר םישרודש)

 ידי לע ופלחוי (ןועשה ידי לע םיררועמה סרז

 הלוע הלעפהה חתמ תכמנה .םייטטס םיטנמלא

 -מה םילגעמה תופיפצ תלדגה סע דחא הנקב

 לכ לע םירוטסיזנרט רתוי תונבל ידכ .םיבלוש

 -ימ תנטקהב ךרוצ שי ,ןוקיליס לש עובר מיימ

 -אב ארקנש רבד ,ירטמואיג טנמלא לכ לש םידמ

 ,םיכילומה יבוע תא םיניטקמ .561/1א0 תילגנ

 סינושה םיקלחה ,סיכילומ ןיב דדובמה חוורמה

 דודיבה תובכיש תאו םירוטסיזנרט לכ יונב םהמ

 תוחתפתהל תמרות םידמימה תנטקה .תויכנאה

 :סינפוא רפסמב תיגולונכטה

 מיימל םירוטסיזנרט) םיטנמלאה תופיפצ 6

 .עובירב 5641.86-ה סדקמ ומכ הלדג (עובר

 סרוגל רשי סחיב לדג יברימה ןועשה בצק 4%

 .5041/א0-ה

 רשי סחיב תדרוי ליעפ טנמלאל םרזה תכירצ 4

 .861,1%0-ל

 סדקמל רשי סחיב סידרוי הלעפהה יחתמ %

 .8041,7א0-ה

 םייגולה םיביכרה תיברמ לש הלעפהה חתמ

 5 לש ילנימונה ךרעב דואמ בר םרז ךשמב רמשנ

 -קה םידמימה ונטקוה ןורחאה רושעב .טלוו

 םילגעמב םיירטמואיג םיטנמלא לש םייטיר

 לש לדוגהו ןורקימ 0.8-ל ןורקימ 3-מ םיבלושמ

 רייממ 300 טעמכל רייממ 16-מ דבעמ בבש

 -אה רפסמ תלדגה רשפיא רבדה .(םויטנפה)

 -כה ךות ,רתויו 250 יפ דבעמ בבש לע םיטנמל

 היגרנאה תכירצ תלדגהו 8 יפ ןועשה רדת תלפ

 טלוו 3.3-ל הלעפהה חתמ תדרוה .ךהעב 25 ּיפ

 -אי ןורקימ 0.6-ל םייטירקה םידמימה תנטקהו

 טעמכ ןטק בבש לע םויטנפה תא תונבל ורשפ

 -לו יצחל היגרנאה תכירצ תא דירוהל ,יצחב

 ו תמלשומהתכהעמה
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 ןורכזה לש היצקנופכ הציר ןמז נאפסא5 ימושי קדבמ

 -גמ 100-ל דע יברימה ןועשה רדת תא תולעה
 .ףרה

 לש דיחי ןזב רבודמ אל 486 לע םירבדמ רשאכ

 ,םינוש םידבעמ לש בחר יד ןווגמב אלא ,דבעמ

 .486 םשב רדהתהל ילוא םיאכז אל םקלחש

 אופ ,תונוש תואסריג 10 תרציימ המצע לטניא

 9-ל 486 תארוק 6צ%1א ,םייתש לע הזירכה

 .תונוש תואסריג 5 תרציימ מביו םינוש םיבבש

 םילדבה :םינוירטירק ינש יפל תישענ הקולחה

 .תוריהמ תואסריגו הרוטקטיכראב

 -רא עבראב 486 תחפשמ תא תרציימ לטניא

 -וכ הניאש ,5א ,ליעל הרכזוהש ,51. :תורוטקטיכ

 הליגרה הסריגה איהש ,סא ,יטמתמ דבעמ תלל

 םירמשנ תואסריגה לכב .רדתה תולופכ א2-ו

 -מה ,םימלשה דבעמ :םיעובק םיטנמלא רפסמ

 32 ןב ינוציחה קיפאהו 8% ולדוגש ימינפה ןומט

 לש תוימיטגלב ריכהל תברסמ לטניא .תויביסה

 -מש המ קוידב הז לבא ,תורחא 486 תורוצת

 תא הביחרה ,דחוימב ,6צ81א .תורחתמה תועיצ

 תונוש תורוצת לע 486 םסקה רפסמב שומישה

 םג לבא ,לטניא גולטקב עיפומש הממ ןיטולחל

 .לטניא לש הלאמ תונוש מבי לש תואסריגה

 הרוצתל תוקידאב תדמצנ ,תאז תמועל ,גאוכ

 הל שיש התנעט ףקותמ הבר הדימב ,תירוקמה

 -יא לש הלאל םיהז םיביכר רצייל תיקוח תוכז

 םע תוריהמה ימוחת תא הביחרה וז הרבח .לטנ

 בורקה דיתעבו פא ימגדל ףרהגמ 40 תואסריג

 .א2/50 תוריהמ ילופכ םימגד םג ררחשת איה

 הובגמ טבמ

 -פה אוה ק0-ה סלועב יחכונה תוריהמה דש

 -רא ,ץרהגמ 66 דע ןועש תוריהמ םע ,םויטנ

 ןונכיתו תויביס 64 לש תימינפ הרוטקטיכ

 -פה יכ אצמנ 0 1486 ינחבמ .ירלקס-רפוס

 םילבוקמ םייקסיע םימושי עוציבב ריהמ םויטנ

 -יגה תיברמ תא .4862%2/66-מ רתוי זוחא 75-ב

 -וסה הרוטקטיכראה תוכזל ףוקזל ןתינ לוד

 486 ייומד םימלש ידבעמ ינש הב ,תירלקס-רפ

 תונורתיה ראש .ליבקמב םתדובע תא םיעצבמ

 םיאב אל ןיידע םויטנפה תורוטקטיכרא לש

 ןיידע ומאתוה אל תונכותה ןכש ,יוטיב ידיל

 תיברמב ,םגו תילמיטפוא הרוצב ותוא לצנל

 486 ןונכית אוה סאה חול ,ונקדבש םיבשחמה

 .רתוי ינשדח ןונכית אלו םויטנפל םאתוהש

 רתוי תיטמרד הרוצב ריהמ םויטנפה וב םוחתה

 רבודמ ןאכ .הפצ הדוקנ יבושיחב אוה 486-המ

 םייקסיע םימושי קר לבא ,שמח יפ לש רופישב

 הדוקנ יבושיח .הזה חכה תא םילצנמ םיטעמ

 ,םייעדמ-םייסדנה םימושיב רתוי םיבושח הפצ

 -פה .הדובע תונחת לע יתרוסמ ןפואב ועצובש

 םימושיהש םע דבלב תיקלח לצונמ ראשי סויטנ

 .יליבקמ דוביעו תויביס 64-ל הבסה ורבעי

 -ינ הדימב תפסונ תולע אשונ םויטנפהו רחאמ

 -יע תונכות יעוציבב רופישל רבעמ הברה ,תרכ

 -יל דבעמה בורקה דיתעב ראשי אוה ,תויקס

 לע .םיתרשו םייסדנה רקיעב - םידחוימ םימוש

 4860%2/66-ה ךישמי יקסיעה הדובעה ןחלוש
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 לדוגב ''לדגמ' יזואמ

 זראמב ,ינימ\ אלמ

 ףרתויל םוקמ שי אלמ

 זראמב ,םיננוכ 6-מ

 .5 רתויה לכל ינימ
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 רתויב בוט

 !חופ| 38605

 !חופ| 63

 !חו!| 0

 הוס אח 38600

 סץוא 3

 !חז6| 5

 !חופ| 865

 !חופ| 48603

 !חזפ| 48600

 !חז6| 48600

 !חופ| 48606

 ו

 !חו6| חוט 6

 רתויב עורג

 ק6 1,485 ינתבמב םיבשחמ ולביקש םיילמיסקמ סינויצ .יזנרמה דבעמה תקופת

 .סהב ןקתומה דבעמה יפל סינייוממ 60 100

 .ךלמה תויהל

 -המ תעבונ פא2 ידבעמ לש הברה תוירלופופה

 תוריהמ תורמל ,םהב שמתשהל ןתינ הב תולק

 עצבמ 4862%2/66-ה ,המגודל .ההובגה ןועשה

 ,\רהגמ 66 לש בצקב תוימינפה תולועפה תא

 33 לש בצקב ןוציחה םלועל רשקתמ אוה לבא

 לע ותוא ןיקתהל רשפאמ הז רבד .דבלב ץרהגמ

 -מש ,תיסחי טושפ (או0078ִתִתִּסאתס) םא חול

 ןונכיתה יישקמ רוטפ ןרציהו ,ץרהגמ 33 ותוריה

 486-הו רחאמ .םיריהמ סא תוחול לש רוציהו

 -פה בור ,8 לדוגב ,ימינפ ןומטמ ןורכזב דיוצמ

 ,ההובגה תוריהמב ,בבשה לע תועצבתמ תולוע

 .יטיאה קיפאה יתורישל קקדזי דבעמהש ילבמ

 יכ םיארמ תמסרפמ לטניאש םינותנה

 סימושי לש םיעוציבה תא רפשמ 6

 62-ב ,33/4862%-ל סחיב ,םילבוקמ םיירחסמ

 -מה תונכותב רתוי לודג רופישה .םיזוחא 82 דע

 1-2-3 סוטול ומכ ,יטקפמוק ןיערג לע תוססוב

 סקודרפ ומכ ,י'תורישעיי תונכותב תוחפו ,לסקאו

 לודגה רופישל דיחיה ריחמה .טקפרפ-דרוו וא

 אטבתמה - סידבעמה ןיב ריחמב לדבהה אוה

 -ימב .יפוסה שמתשמל רלוד 200-כ לש תפסותב

 לש תעצוממ םיעוציב תפסות ,תורחא םיל

 .דבלב 10%-כ לש ריחמ תפסותב תגשומ 75%-כ

 ןיבו 4862א/50 ןיב איה רתוי השק האוושה

 ,םיימינפ םיבושיחב רבודמש לככ 6

 ו 0
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 -וי רשאכ לבא שילשב רתוי ריהמ א2/66-ה

 רתו* ריהמ קיפא א/50-ל ,הצוחה סיאצ

 .סושיב ןכל יולת דבעמ לכ לש ןורתיה .50%-ב

 פא2/66-ל הקיפרגו םיבושיח תוריתע תוינכותב

 ןורכזל השיג יריתע םימושיב וליאו ןורתי

 תולגתהל לוכי א/50-ה (םיצבק יתרשב לשמל)

 רתו* ריהמ ןורכז קיפא לש שומימה .ףידעכ

 ןורכז יביכרו רתוי רקי םא חול בייחמ 0א/50-ל

 א2/6-ה וב בצמ טלחהב ןכתי .רתוי םיריהמ

 אוה ןכש ,ןורכזל השיגב םג רתוי ריהמ היהי

 ךכמ האצותכ .הנתמה יבצמ תוחפב קפתסי

 סתוימ ראשנ א/50-הו טיהלל ךפה א2/6-ה

 .והשמ

 תושלושמ תואסריג םג הארנ בורקה דיתעב

 תוריהמב ץורי דבעמה ןהב ,א3/100 ,תוריהמ

 בבש הגיצה רבכ מבי .קיפאהמ שולש יפ ההובג

 רחאת אל לטניאו ביבא סקדמוק תכורעתב הזכ

 תוריהמה תושלושמ תואסריגה .הירחא הברה

 ףרהגמ 33 לש תוריהמה תא רתוי דוע וססבי

 .486 יבשחמב ןורכזה קיפאל תינקיתכ

 םיילטניא אל םידבעמ

 -יפה לולסמ תעיבקב הדיחיה הניא לטניא לבא

 -אל התכז גאופ תרבח .486 ידבעמ לש חות

 -מה קבאמב (םיבר ינמ דחא) בוביסב הנורח

 שומישה תטוכז םע לטעא םע יטפש

 קוושל הלחה איהו א86 תחפשמ לש דוקורקימב

 ןה הלש תוינכותה .ץרהגמ 40-ו א/33 תואסריג

 -יגו ףיקה דוע א2/50 תסריג םע ךישמהל

 רתוי .תזעונ 6ץחא .דיתעב רתוי תוריהמ תואסר

 .486 חנומל הלש תילרבילה תונשרפב א10-מ

 - לטניא לש הלאל םיהז םניא הלש םידבעמה

 -לעה םילדבהה .486 סהל תארוק איהש תורמל

 0818) ןומטמה ןורכז לדוגב םיאטבתמ םיירק

 -נה 8%א םוקמב טייבוליק 2 וא 1-ב תקפתסמ

 ןורכזה קיפא בחורב (ירוקמה דבעמב םיאצמ

 (םימגדהמ קלחב ,3865%א םאות ,תויביס 16)

 איה ומוקמב) הפצ הדוקנ דבעמ תללכה יאבו

 -ותכ .(הריהמ םימלש תלפכה תדיחי הניקתה

 -חת סניא 0צ1]8א לש םידבעמה ךכמ האצ

 תול לש המאתה אלל לטניא ידבעמל םייפיל

 -מל קקזנש ימל .8105-ה תפלחה תוחפלו םאה

 תלוכיה תא 6צ%]א העיצמ הפצ הדוקנ דבע

 לבוקמ היהש יפכ ,רזע-דבעמ בבש תרוצב תאזה

 דחוימב לבוקמ הזה ןורתפה 386387 יבשחמב

 -ושה לע םירחתמה ,תיסחי םינטק סינרצי ןיב
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 | ?א-ק 4

 - , \ נט זרי 1תנלה

 1ר'(2) תל ה קוקז

 א ם\א ;6\\6-ה 5ע

 כ.א% חוקל לכל תרש לכ
 //02/] וכ 207

 ,( 2(? וא לבונ תרש ,שאזא תנחת ,ינימ ,א[41א \א/[מ) המרופטלפה הנשמ אל

 58455 ,אספ ,טפאא| ,ג48 5 ,ספ2) םינותנ דסמ הזיא הנשמ אל

 תאסאד םאפ ילכ הזיאב הנשמ אלו (דועו 08015 ,8 5

 (...הכורא המישרהו 800% ,ק0005:/0 ,1-2-3 סוטול) שמתשמ התא

 !ךילא סתוא איבהלו םינותנל עיגהל ךל רשפאנ ונחנא

 תנכות איה םינותנל השיג לוהינל ילסרבינואה ףתושמה הנכמה

 ךיא ךל הארנו סויה דוע ונילא הנפ .1512/3 (םחוטהקחפ6 12818 /400039)

 ,תילרגטניא תכרעמל ינוגריאה עדימה רגאמ יסיסר תא םידכלמ

 .תומיאת ירוצעמ אלל םינותנה לכב ףתתשהל םילוכי חוקל לכו תרש לכ הב

 םיהמומה
 לוהינ תונורתפל \ \ םיבאשמ
 םלינוגרלא םינותנ 505" "5

 6383324 .לט .א"ת 12 רגסמה 'תר ןלית תיב
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 -ושה לע םירחתמה ,תיסחי םינטק םינרצי ןיב

 לע קבאמב .םיבשחמה קוש לש םילוזה םייל

 -ייהו תיקווישה תלוכיב 6צ81א תרזענ הז קוש

 ,סטנמורטסניא ססקט קנעה תרבח לש תירוצ

 .6צ זא ידבעמ לש הריכמו רוצי תויוכז השכרש

 לש תורוצתל תוהז ןניא מבי לש תואסריגה םג

 -ייל מבי לש תויוכזה הז הרקמב יכ םא ,לטניא

 -הו קפסב תולטומ ןניא הלשמ 486 תואסריג רצ

 מבי לש 4865166 .הבוטל ללכ ךרדב סה סייוניש

 -וא יייע חבשוהש ,תוריהמ לופכ 486 דבעמ אוה

 -מה תלפכהו םילגעמהמ קלח לש היצזימיטפ

 16 אוה ןורכזה קיפאל קשממה .16א-ל ןומט

 רתוי בבשה לע םירופישה לבא דבלב תויביס

 -מל תיאשר אל מבי .קיפאה תרצה לע םיצפממ

 איה לבא ,םירחא סינרציל דבלב סידבעמ רוכ

 תא רוכמל - התוכז תא שממת איהו - הלוכי

 -ותמ סא חול לע ןקתומ אוהשכ הלש דבעמה

 .התרצ

 -ימה םוחתב איה ךתדובע רקיע םא ,םוכיסל

 ןיאו ךיכרצ תא קפסי טלחהב 4865% דבעמ ,םיל

 .הפצ הדוקנב דוביע תלוכי: תפסוהב ןורתי ךל

 -תמ סיבושיחו הקיפרגב קומע עוקש התא םא

 אוה א2/66-ה .כא דבעמל התיכ הלע ,םייטמ

 ריחמל םיעוציב סחי ןתונש דבעמה קפס אלל

 -רה דעצה אוה ןכלו סויכ רתויב יביטקרטאה

 -שה ינפל) םיילמיטפוא םיעוציבל ךרדב ןושא

 -תל ךירצ התא םא .(לשמל ,יפרג ץיאמב העק

 תביבס תונבל וא םילודג םינותנ ידסמ קזוח

 תורשפאה תא לוקשל ךילע ,הליעי הנכות חותיפ

 אל ריחמה .סויה רבכ סויטנפ בשחמב עיקשהל

 -פה לש תלוכיה לבא ,הייוצמ אל תונימזהו ךומנ

 .האוושה אלל ההובג איה םג סויטנ

 סיבוט תונורכ\

 -של ךילע ותוא ,דבעמה רחאל ,ינשה טנמלאה

 -לח השולצל גווסל ןתינ ותוא ,ןורכזה אוה לוק

 השיג ןורכזיי ,(א0א) יידבלב האירק ןורכויי :םיק

 .(040₪₪) י"ןומטמ ןורכזייו (54א) ייתיארקא

 תנוכת תוכזב בשחמב ןקתומ ןושארה

 בשחמה תא םיבכמ רשאכ .ולש ייתוקיחמ-יאייה

 ןכל .אסאו-ה דבלמ - םיקחמנ תונורכזה ראש לכ

 רתויב תיסיסבה תינכותה ןוסחיאל שמשמ אוה

 הנימז תויהל תבייחש ,8105-ה ,בשחמה לש

 ₪08-ל ונארקש ינפל דוע ,שדחמ הקלדהה ןמוב

 ןיאו ןרציה ידי לע תנכותמ ₪0א1-ה .קסידהמ

 ןונכיתל רושק 8105-ה) וב תונשל המ הברה ךל

 חולמ טעמכ דרפנ יתלב קלח הווהמו הרמוחה

 שמתשהל םיבוט םינרצי יייע לבוקמ סויכ .(םאה

 הזכ ביכר .80א-ה דיקפתל ייז1.451זיי ביכרב

 -ידמ 8105-ה ןוכדיע ךרוצל שדחמ תונכיתל ןתינ

 .טקס

 שמשמה ,אאו-ה אוה ןורכזב יזכרמה קלחה

 תמלשומה תכרעמה

 הועקתמ \/וחססואפ 1

 4-%מ חוחב םע דקנתל

 הבידעמ 05/2-| םיי'בהגלמ

 הבוצ התא םא .טי'בהגלמ 8

 תוכרעמל רבעמ דיחעב

 ,רחוי דוע תומדקתמ הלענה

 ,םקינויו \שזחטסואפ אד מב

 ו לש הנקתהל |וכנ ה'ה

 .רחו'ו םייבהגלמ

 ףירמ התא רשאכ .בשחמה לש הדובעה רוזיאכ

 קסידהמ תקתעומ תינכותה ,והשלכ סושי

 -עה ךלהמב םינותנה םימשרנ סג םשו 8גאו-ל

 דובעל רשפא ןכ רתוי לודג אגא(-הש לככ .הדוב

 תוקקדזה אלל סינותנ רתויו םימושי רתוי לע

 %או-ב רבכ םיאצמנה םינותנ .קסידל השיגל

 םינותנמ טעמכ ןוילימ יפ רהמ דבעמל םינימז

 אצמתש תילמינימה ןורכזה תומכ .קסידה לע

 הז לבא ,דחא טייבהגמ איה שידח בשחמ לע

 םימוסחש) ₪05 ימושי תצרהל ישוקב קיפסמ

 \אותשסשמ 3.1 .(הצמישל עודיה 640% לובג יייע

 08/2-ו טייבהגמ 4-מ תוחפ םע דקפתל השקתמ

 דיתעב הפוצ התא םא .טייבהגמ 8 הפידעמ

 ,רתוי דוע תומדקתמ הלעפה תוכרעמל רבעמ

 הנקתהל ןוכנ היה ,סקינויו \/ותטספ אד ומכ

 .רתויו טייבהגמ 16 לש

 -המ םשרתהל רשפא רמאמה תא הוולמה ףרגב

 לש עוציבה תוריהמ לע ןורכז תפסוה לש טקפא

 הצירה ןמז ןייוצמ יכנאה ריצב .\צותטסשמ ימושי

 -טק ללוכה) ונחתיפש שדחה םימושיה ןחבמ לש

 -מת דבעמ ,םינותנ דסמ ,ינורטקלא ןויליגמ םיע

 יקפואה ריצבו (םיירלופופ תיפרג הנכותו םיליל

 לקש יפכ .בשחמב תנקתומה ןורכזה תומכ תא

 -גמ רשאכ גשומ רתויב יטמרדה רופישה ,תוארל

 -יבה ןמז .טייבהגמ 8-ל 4-מ ןורכזה תא םיליד

 רלוד 200 לש העקשהל הרומתב 45%-ל דרי עוצ

 ,טיבהגמ 16-ל ,ןורכזה לש תפסונ הלפכה !דבלב

 תפסונ הנטקה - הברהב ןטק רופישל האיבה

 הרמוחב העקשההש תורמל - םידדוב סיזוחאב

 .הלפכוה

 34%! תונורכזל סויכ רתויב ירלופופה זראמה

 9 סיאשונה ,81א1א| םיארקנה ,םילודומב אוה

 .ןורכזה קיפאל תחא הדיחיב םיעקתנו םיבבש

 ,טייבהגמ 1 לש םילודומב שמתשהל וברה רבעב

 -גמ 4 לש םילודומ םיפידעמ בורה םויכ ךא

 דע עוקתל ןתינ ינייפוא סא חולב .רתויו טייבה

 ןורכז טייבהגמ 32-ל עיגהלו 51א1א1 םילודומ 8

 שומיש תושרוד תופסונ תובחרה .םאה חול לע

 תכרעמה קיפאל םיעקתנה ןורכז יסיטרכב

 -רה ץירחל וא (ןורכזה קיפאמ הברהב יטיאה)

 -תמ םיבשחמהמ המכש בל םיש .דחוימ הבח

 -גמ 16-ל לעמ ןורכז תובותכל עיגהל םישק

 תלרטנמ אל וז היעב יכ אדוול ךילע ןכלו טייבה

 טעמכ ןכש ,דיתעב הבחרהה לאיצנטופ תא

 יייע בשחמה תא חיבשהל הצרת דיתעב יכ חוטב

 סימייוסמ םייפרג םימאתמ .ןורכז תפסוה

 (לשמל 71 לש טוטג 0ח₪גקחו6-ו מבי לש א64)

 -כה חווטמ עטקב הנומתה ןורכזל םישמתשמ

 הלא םיסיטרכ םג .ליגרה ןורכזה לש תובות

 -עב ןורכזה תבחרה תלוכי תא ליבגהל םילולע

 .דית

 ןומטמה תא םילגמ

 תמאתהל שמשמ (68406₪₪) ןומטמה ןורכז

 486/33 דבעמ ,לשמל .יטיא ןורכזל ריהמ דבעמ

 ןורכזהמ םישקובמה סינותנה תא טולקל ןכומ

 לע השירדה תא גיצה אוהש ירחא תוינשוננ 0

 גוסהמ ,ליגר כת א( ןורכז .תובותכה קיפא

 בשחמה לש ישארה ןורכזל ללכ ךרדב שמשמש

 לע סייתניבו רתוי וא תוינשוננ 60 ירחא קר ביגי

 חנומה תועמשמ הז) תונלבסב ןיתמהל דבעמה

 רוזחמ ךשמב (ואגח 571₪- ייהנתמה יבצמיי

 יביכרמ יונב ןומטמ ןורכז .םיינש וא דחא ןועש

 קפסל לוכיש - ריהמ יייטטסיי ןורכיז - פת

 איה היעבה .הנתמה יבצמ אלל סינותנה תא

 אשונ ביכר לכ רמולכ) תוחפ ץופצ יטטס ןורכזש

 אל ןכלו ימניד ןורכזמ רתוי רקיו (תויביס תוחפ

 םיביכרמ ישארה ןורכזה לכ תא תונבל ישעמ

 ןסחאל אוה ןומטמ ןורכז לש ןורתפה .םייטטס

 סהל קקדזנ יכ םייוכיסה םיברש םינותנ קר

 ללכ ךרדב היהי ולדוגש ,ריהמה ןורכזב הרהמב

 ןורכזהמ 1:16 דע 1:64) דבלב 512א-ל 64% ןיב

 יארחא "ןומטמה תוינידמיי סתירוגלא .(ישארה

 לככו םישורדה םינותנב ןומטמה תנעטה לע

 לדג ךכ ודיקפתל רתוי םיאתמ סתירוגלאהש

 -מה תא קפסל ןומטמה לכו: םנמא יכ יוכיסה

 םהב םימעפה זוחא .הנתמה יבצמ אלל דבע

 -קה זוחאיי ארקנ ודיקפתב חילצמ סתירוגלאה

 תונננכותמ תוכרעמבו 01 אדמ) ייתועיל

 .זוחא 90 לע הלוע אוה בטיה

 -חי ןטק ,ימינפ ןומטמ ןורכז ללוכ 486 דבעמה

 תא ךוסחל ידכ וב יד לבא ,(טייב 8א קר) תיס



 ישארה ןורכזל השיגה

 -מה תיצחממ רתייב

 עיגהל תנמ לע .םירק

 םיהובג העיגפ יזוחאל

 תיברמ םיפיסומ ,רתו*

 ןומטמ ןורכז סינרציה

 המר" וא 12) ינוציח

 -דל .(ןומטמ לש ייהינש

 פאדבעמב ,לטניא ירב

 -מו (רדת לופכ אל) ליגר

 ךרוצ ןיא דיחי שמתש

 .ינוציח ןומטמב ינויח

 -תמ בשחמה רשאכ לבא

 תבורמ הביבסב דקפ

 תבורמ וא םישמתשמ

 תולטמ

 ,(אוטו/דוד 5א1א0)

 -סמ אל ימינפה ןומטמה

 רבדה ןוכנ דחוימב .קיפ

 רדתה ילופכ סידבעמב

 0 תמלשנמה תכרעמה

 -אל רשקה | .""ןורכ

 ומכ ,םייפקיה םירזב תוינש

 תרזעב השענ ,קסידה )0

 ,"תכרעמה קיפאיי

 קיפאייל רבחתמה 100

 םיצצוח ךרד יידבעמה

 דיקפת | .םיילמשח

 רשפאל סיצצוחה 200

 יתלב סינותנ תעונת

 -המ דחא לכב הייולת

 ,רשאכ לבא ,םיצורע

 -ותנ םיארוק ,לשמל

 ןורכזל קסידהמ סינ

 סיצצוחה ,ישארה

 סינותנל | םירשפאמ

 דחא קיפאמ רובעל

 -שה ,ללכ ךרדב .ינשל

 איה סיצצוחב הטיל

 ,ישארה דבעמה ידיב

 תא להנמ םג אוהש

00 

 0 5 5 4(------ג'עוצ'ב

 דחא לכב העונתה 8 ו ל ל ל (  כא266-ו .א2/50)

 ,ןכל .םיקיפאהמ % ךדחמחט ו דחמט סא -אל האיציה סצע םהב

 -הב ךרוצ שי רשאכ תדרוהב הכורכ קיפ

 -המ םינותנ תרבע סידבעמב .יצחל בצקה

 לע לטניא הצילממ הלא

 לדוגב ןומטמ | ןורכז

 .תוחפל 8%

 -הה תא סיאור ונא רמאמה תא הוולמה ףרגב

 ןחבמ לש עוציבה ןמז לע ןומטמ ןורכז לש העפש

 ללוכ ןחבמה .ק6 1485 לש שדחה םימושיה

 לע םיינייפוא \\גתטסאפ ימושי העברא לש הצרה

 ישאר ןורכז טייבהגמ 8 םע 4862%2/66 בשחמ

 -לא ינש תחת ןומטמ לש תונתשמ תויומכו

 קר לעופה ,ו/אודמ-דאתט :לוהינל םימתירוג

 \צוחה \/חןדמ 846%-ו ןורכזהמ האירק יבצמב

 ךא רתוי ליעי ינשה .הביתכה ירוזחמ תא םג

 -תה ,ףרגהמ םיאורש יפכ .שומימל רתוי השק

 איבה ואתחםדחאט ןומטמ ןורכז 64א תנק

 סתירוגלאל רבעמו הקופתב זוחא 18 לש רופישל

 םיזוחא 8-ב הקופתה תא לידגה אתה

 קר הפיסומ 256א-ל ןומטמה תלדגה .םיפסונ

 יכ רוכזל בושח ,תאז סע .ךלוהו ןטק ילוש חוור

 .תחא הלטמו דיחי שמתשמ יאנתב אוה ןחבמה

 דיקפתה תולטמו םישמתשמ תבורמ הביבסב

 יתועמשמ ןורתי שי זאו רתוי בושח ןומטמ לש

 .רשפאה לככ לודג ןומטמל

 קיפאב העונתה

 ןייצל דעונ םיבשחמב (809) ייקיפא"' חנומה

 סיריבעמה ,םיילמשח תותואל הכלוה לולסמ

 ,לשמל .רתוי וא םייתש ,תוכרעמ יתת ןיב עדימ

 -רה ןורכזל ישארה דבעמה ןיב םינותנ תרבעה

 -ידל ןורכזה ןיב סינותנ תרבעה וא ,הרזחבו ישא

 ןומטמ לש היצקנופכ הציר ןמז :וטזאפסופ ימושי קדבמ

 תרוצב יוגב קיפאה ,תיזיפ הניחבמ .הרזחו קס

 סיטרכ לע םיספדומה (תשוחנ יטוח) םיכילומ

 סתואש תוכרעמה יתת לכל םירבחתמו סאה

 רתוי בשחמב שי ללכ ךרדב .תרשל םירומא םה

 -מה ןיב רשקה ,ליעל תואמגודב .דיחי קיפאמ

 -מה לש יייטרפייה קיפאה ךרד השענ ןורכול דבע

 -זה קיפא" וא ייימוקמ קיפאיי םג ארקנה ,דבע

 םיישיאה םיבועחמה בורב

 חכרעמה קיבא טלוש ןיידע

 ינמל הדט'מ ביש םושבה

 איה רשאב ,רועע םעלב

 .ןוועארה גד-ה תא הג'צה

 ו קיבא ול םיארוק םוינ

 -מה לע ,ןורכזל קסיד

 תונפתהל ישארה דבע

 תוכרעמב .ךילהתה תא להנלו תרחא הדובעהמ

 ,א(64 וא 5154 קיפא ומכ ,רתוי תוללכושמ

 לע חקי יפקיהה רזבאה יכ תורשפאה תמייק

 תא ררחשיו ךילהתה לוהינ דיקפת תא ומצע

 תארקנ וז הנוכת .תרחא הדובעל ישארה דבעמה

 איהו 805 או45דפח]אס) ייקיפאב הטילשיי

 -מו םישמתשמ תבורמ הביבסב רתויב תינויח

 .סיצבק תרש ומכ ,תולט

 טלוש ןיידע םיישיאה םיבשחמה בורב לבא

 ינפל הדסימ מביש טושפה תכרעמה קיפא

 -רה 41-ה תא הגיצה איה רשאכ ,רושע טעמכ

 רשפאמ אוהו 154 קיפא ול סיארוק סויכ .ןושא

 8 לש (תיתרואית) יברימ םינותנ תרבעה בצק

 -המ לודג קלחש ללגב ,לעופב .הינשל טייבהגמ

 קרו ןועימו הטילש תורודצרופל שדקומ ןמז

 ,םמצע םינותנה תרבעהל שמשמ ןמזהמ קלח

 בצקה יצחמ תוחפ אוה יברימה סינותנה בצק

 ,שדח קיפא סע מבי האצי 1987-ב .יתרואיתה

 ,(ו64) ייטורע-ורקימה קיפא" הארק איה ול

 םג או64 קיפא .שמח יפ הובג סינותנ בצק םע

 תא ומצע לע תחקל יפקיה רובא לכל רשפאמ

 תא ןיטקהל ךכו רודישה ןמזב קיפאב הטילשה

 יברימ בצקל יתרואית יברימ בצק ןיב רעפה

 -וחה לש הובג ריחמ) תוילכלכ תוביסמ .ישעמ

 ,(םיניינועמל הרכמ מביש ,שומישה ןוישרו הרמ

 -תה ומוקמב .הישעתב לבקתה אל א!64 קיפא

 -וד ויעוציבש ,(יירפושמ 154יי) ₪154 קיפא חתפ

 לבא , 64 .קיפאב גישהל רשפאש המל םימ

 4 154 קיפא לש תטלחומ השיטנ בייחמ אל אוה
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 לש החלצהה .מביל םיהובג םיגולמת סולשתו

 -שמ סירופישה ןכש ,תלבגומ איה סג 84

 םישמתשמ תבורמ הביבסב רקיעב סייתועמ

 -שמ אוה תכרעמה ריחמל תולעה תפסות וליאו

 .(רלוד 1000 דע 500) יתועמ

 םיריהמו סיימוקמ םיקיפא

 -מה סיקיפאייה לש תוירלופופה התאג הנורחאל

 -תמ ,םהילע דיעמ םמשש יפכ ,רשא ,ייםיימוק

 רבחתמה רזבא .ישארה דבעמל תורישי םירבח

 -רה דבעמה סע רשקתל רומא ימוקמה קיפאל

 -בה תותוא תא ןיבהל רמולכ) ולש ייהפשייב ישא

 \רהגמ 33) ולש בצקבו (דבעמה קיפא לש הרק

 .(4862א2/66 וא 4862/33 דבעמב רבודמ םא

 סינותנ תרבע בצקל ךכ עיגהל ןתינ ,תיתרואית

 םיקיפא לעופב ךא ,הינשל טייבהגמ 132 לש

 -מש נפל הברה היוורל םיסנכנ םיימוקמ

 -יתה יברימה סמועהמ יצחל וליפא םיברקת

 םייפליהה םירזבאהש הדבועל | .יתרוא

 דבעמה תא רשקל דעונש קיפא לע ייםיבשוויי

 ילגעמ לש ילמינימ ךווית םע ןורכזל תורישי

 .םאה חול ןונכיתב תילמשח תועמשמ שי ,עויס

 לידגמ ףסונ ייימוקמ קיפאי רובאל רבחמ לכ

 -מה לש הפיחדה ילגעמ לע ילמשחה סמועה תא

 םרפסמ תא ליבגהל םיבייח ןכלו ןורכזהו דבע

 יייע ךמתנש ,61-805 קיפאה .תיטסרד הרוצב

 -יא םיבשחמל ואדיוו דויצ ינרצי ןוגריא ,(ם5א

 לכל םייפקיה םירזבא 3 תעיקת רשפאמ ,םייש

 -תה תכרעמ רובע קיפסהל סירומא הלא .רתויה

 .תרושקתהו קסידה ,הגוצ

 איה ול ,הנוש ימוקמ קיפא ןקת החתיפ לטנוא

 יבשחמ .רתוי תוינרמוי תורטמ סע ,סז תארוק

 ףוסב סהל הפצ) קושב םינימז אל ןיידע 1

 םיינכטה םהיתונורתי םע רורב אל ןיידעו (3

 -עמ יובירב הכימת ,םייפקיה סירובא 10 דע)

 קושל הרידחב רוחיאה לע וצפו (דועו םידב

 מנ
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 דמוע התא סא ,הרקמ לכב ./1 88 -ל סחיב

 שמתשמ ימושיל ,יזא ,וישכע בשחמ שוכרל

 -יש אוה ךתניחבמ רתויב בוטה ןורתפה ,דיחי

 -ממ ונא םיתרשל 154 םע 1-8 לש בול

 .ם184 קיפא לע םיציל

 ,אוה םיתרשב ימוקמ קיפא לש תוישומישה

 דיקפתה םיתרשב .ידמל תלבגומ ,סויהל ןוכנ

 רקיעו ןיטולחל ינשמ אוה הגוצתה תכרעמ לש

 -תה לעו (אזס) תשרה סיטרכ לע לפונ סמועה

 ןיא דוע לכ .ישארה ןורכזל קסידה ןיב תרושק

 םע ימוקמ קיפאל קסיד ירקבו תשר יסיטרכ

 לצנל ךרד ןיא ,תיתימא ייקיפאב הטילשיי תלוכו

 ,ןכ לע רתי .קיפאה לש לדגומה טרסה בחור

 .הבחרה יצירח לש לודג רפסמל םיקוקז םיתרש

 -כמ רתויל קקדזת יכ תורשפאה לע ןנכתל ךילע

 םיתוריש תרשב זכרל יאדכ יכו דחא תשר סיטר

 -דמ רפסמ ,םדומ ,סקפ ומכ ,םיפסונ םיירוביצ

 תלעפהל ייסיטרכ לע קסיי וליפא ילואו תוספ

 תא ךל ןתי אל ימוקמ קיפא .קוחרמ םימושי

 אוה ףדעומה ןורתפהו שורדה םיצירחה רפסמ

 .₪184 קיפא

 קיפאל שדח ןקת חתפתה סיאשינ םיבשחתמב

 הז קיפאל םירזבאה .20א101ג ארקנה ,הבחרה

 םויכ .תיסחי הבע) יארשא סיטרכ ומכ םינטק

 10-ו 5 ,3-כ ,םיינקית םייבוע השולשב רבודמ

 ךכ .םתלעפהל רקבה תא םיללוכ םהו (מיימ

 רקב סיטרכל קקזנ וניא ק0או0זג קסיד ,לשמל

 סיטרכ ומכ קוידב ץירחל עקתנ אוה אלא ,דרפנ

 ירח | .20א(01ג םדומ וא 20א/0זג ןורכז

 יקיפא לש הבחרהה יצירחל דוגינב ,קסא[ס4

 לכ ןיא .ץוחבמ השיגל חותפ אוה ,םייסאלק 6

 ךרוצ אלל ,והנשמב דחא רזבא ףילחהל ישוק

 ישוק שי ,תאז תמועל .בשחמה ףוג תא חותפל

 -בא לש תוכיאבו ןוויגב 201014 ירזבא אוצמל

 -ווה לש הניקתה יצמאמ .םיילנויצנוונוק םירז

 אל ןיידע 20/01 ןקתל תימואלניבה הדע

 לכ וב ,יילעפהו עקתיי לש ןויערה שומימל ואיבה

 לכ ,םויכ .ךוביס אלל ,בשחמ לכב לעפי רזבא

 לבלבל םילולעש ,ולשמ םירביירדל קקזנ רזבא

 רובא ףילחמ התאש ןמזב הלעפהה תכרעמ תא

 -אמ רתוי םירקי םג 20014 ירזבא .ינשב דחא

 -מב םניקתהל הקדצה ןיא ןכלו םיליגר םירזב

 -מל סינותנ תרבעה יעצמאכ דבלמ ,ינחלוש בשח

 .אשינ בשח

 םינומהל חנ

 אלש אשונ ,םויכ ,אוה בשחמה לש חתוכה קפס

 -כי הנקתש בשחמ לכ .הרתי תוקמעתהל שרדנ

 -הו םיסיטרכה לכ תא ןיזהל לוכיש קפס לול

 שידח 108 קסיד םג .וכותל סינכתש םירזבא

 -וא הבחרה סיטרכו טאוו 15-מ רתויל קקונ אל

 סע .רתוי דוע הכומנ םרז תקפסא שרוד ינויפ

 תרשו הדובע תנחת לכ ןיזהל לכות טאוו 0

 לבקת לעופב .טאוו 200-ב קפתסהל לוכי ינוניב

 50-ב רתוי ההובג המצוע םע קפס םינרציהמ

 גאדומ תויהל ךירצ אל התאש ךכ ,רתוי וא זוחא

 ךל םיאתמש דוויזה.תילמשח המצוע רסוחמ

 -בו תויטטסאה ךיתופדעהב רקיעב יולת

 -רא םילבוקמ סויכ .תידיתע הבחרהל ךיתוינכות

 לדוגב ינחלוש זראמ :םייטרדנטס םיזראמ העב

 יילדגמ" זראמ ,יטקפמוק זראמ וא אלמ

 .יטקפמוק וא אלמ (10ואםמ)

 -דה חפנה לכ תא קפסמ אלמה ינחלושה זראמה

 אוה לבא ,תישיא הדובע תנחת לש הבחרהל שור

 -למ קוחר םג אוהו ןחלושה לע בר סוקמ ספות

 (רוחאמ טבמב דחוימב) יטטסא טוהיר תווה

 -וק ינחלוש זראמ .ןחלושה לע הגצהל יוארה

 -תש תוחפו רתוי האנ ללכ ךרדב ,אוה יטקפמ

 -הה תויורשפאב ךתוא ליבגמ אוה לבא ,ינטל

 ילאידיאה אוה אלמ לדגמ זראמ .הבחר

 תורוצתב סיקסידל בר םוקמ םע ,םיתרשל

 לע סיבוגמ סינותנה ןהב תורוצת) תונוש תגזמ

 תליפנש ךכ - םפפטאסגאסצ- תוריתי ידי

 רפסמ ,(סינותנ ןדבואל תררוג אל דחא קסיד

 יטנגמ טרס ןנוכל םוקמ ,תשר יסיטרכ לש לודג

 האנ ןורתפ אוה יטקפמוק לדגמ .סס-אסאו ןנוכו

 הז זראמ .ןטק ונחלושו םיבורמ ויכרצש ימל

 ,אלמ ינחלוש זראמ ומכ םירזבא ליכהל לוכו

 ספות אוה ,ודיצ לע דמוע אוהו רחאמ ,לבא

 .ןחלושה לע תיסחי ןטק םוקמ

 -הל ךל יאדכ ,שדח בשחמ הנוק התא רשאכ

 לודג רפסמ יייע ךמתנה ,יטרדנטס זראמב דקמת

 ינקית אל זראמ .םא תוחולו חכ יקפס ינרצי לש

 -הל קקזנ התא רשאכ יתייעבכ תולגתהל לוכו

 -מה תא חיבשהל הצור התאשכ וא ,קפס תפלח

 -מל םיקסידה בוה .םאה חול תפלחה יייע בשח

 3.5 .לדוגב סויכ םירצוימ םיישיא םיבשח

 םיצרפמה לע רתוול לוכי אל התא לבא ,שטניא
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 658 ל הסריג * \1מ60%8 ל הסריג

 םלועב ריהמה םינותנה סיסב וניה /0א/0 5
 2.0 הסרגמ 3 יפ ריהמ

 קגז40סא 4.0 -מ 10 יפ ריהמ

 08/05 4 ץ1.5 -מ 30 יפ ריהמ

 856-ה תופש לש םינותנבו חותיפב ךתעקשה לע רמוש 10א/70 5
 סא 056 + ,00/450 1% ,00/458 1[] ק] 5 לש דוקו םינותנ ארוק :55./62 םאות
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 !שמתשמל החונה הלעפהה תכרעמ תחת ארה

 יסא זס 101 \/ות60ש/8 ב חתפל וליפא לכות

 סאקזס /15-2005 ב \ירהלו

 : סא זס 10" \(1ם00%05 לש םיפסונה תונורתיה

 תונומתב שומיש (1ת6 (ץפ6 ללוכ) םיטנופ ,םיעבצ ,הקיפרג ₪

 .םינותנה סיסב יצבק ךותב לוקבו

 .תורחא \/1ת60\ש5 תונכות םע בוליש ₪

 .הרמוחב תולת יא ₪
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 -וא םיקסיד ,6כ-5םסאו .שטניא 5.25 ירזבאל

 לדוגב םירצוימ ןיידע יטנגמ טרס יננוכו םייטפ

 -תו תשרב הדובעל םידעוימה הלא דחוימב ,הז

 טייבהגמ 1.2 םיטקסידמ וליפא .תרשב העיק

 .םלעתהל סייתניב לוכי ךניא

 תתל סיברמ אלש אשוט אוה זראמה רורוויא

 תכרעמ הנוב התא סא לבא ,תעדה תא וילע

 הברהו לודג ןורכז ,םויטנפ דבעמ) המצוע תבר

 ילמשח קפסה טאוו לכ ,יכ תעדל ךילע (םיקסיד

 ךותב סוח קפסה טאוול ךפוה תכרוצ תכרעמהש

 אוה יכ ,קלסל שי הזה םוחה תא .זראמה

 .םיינורטקלא םיביכר לש דחא רפסמ בייואה

 -ויב רקיה םג אוה בשחמב רתויב ייסחהיי ביכרה

 סחיב הלוע תוממחתההו - ישארה דבעמה - רת

 -זנ ,דחוימב ,םויטנפ יבשחמ .ותמצועל רישי

 -וסמ םהמ המכו יביסנטניא רורוויאל םיקק

 תיטטסומרט תכרעמו םיררוואמ 3 םע םיקפ

 .תללכושמ

 הלקו הזירז החבשה

 בוטה רבדהו ןכתי ,ךילע ייןטקיי ןשיה -6-ה םא

 יייע םירחבנ םיקלח חיבשהל אוה ותושעל רתויב

 םה החבשהל סיינושארה םידמעומה .הפלחה

 םימייוסמ םירקמב .ןורכזהו יזכרמה דבעמה

 -הב ךיבאשמ תא עיקשת סא רתוי הבר תלעותה

 ךרדב לבא ,קסידה וא יפרגה םאתמה לש החבש

 תפסוהו דבעמה רופיש אוה ןושארה דעצה ,לכ

 לוכי םיקיתוו םיבשחמב דבעמה רופיש .ןורכז

 תא םיחלהל לבוקמ היה רבעב .יתייעב תויהל

 ינכמה דצה וליפאש ךכ םאה סיטרכל דבעמה

 -הב רבודמשכ .יתייעב אוה דבעמה תפלחה לש

 -מב 386 וא ,41 יבשחמב בכיכש ,286-ה תפלח

 -וכה ,ידמל םירקי םילודומב ךרוצ שי 486 ידבע

 םילגעמ רפסמ םג שדח דבעמ דבלמ םילל

 דבעמה תא םיאתהל סדיקפתש ,םייפקיה

 לוכי רתוי טושפ ןורתפ .הנשיה הביבסל שדחה

 חתפיש המ ,ולוכ םאה סיטרכ תפלחה תויהל

 486 יבשחמ .דיתעב תופסונ תוחבשהל ךרדה תא

 הטושפ הרוצב החבשהל סינתינ ,תאז תמועל

 דבעמ תעיקת וא דבלב דבעמ תפלחה יייע ,רתוי

 סא תוחול לע ךכל דעוימה עקשל ס/םפזצמ

 .סיבר

 הליעי סצטתספזשמ דבעמ ידי לע החבשה

 תוריהמה תלפכה תיגולונכט תוכזב דחוימב

 דבעמב א/33 דבעמ תפלחה .לטניא לש (םא2)

 דבעמה תפילש דבלמ רבד תשרוד הניא 6

 סיעוציבב רופישה .שדח דבעמ תעיקתו ןשיה

 -הה תדוקנ סא .רתויו זוחא 85-ל עיגהל לוכי

 רתויב אטבתמ רופישה 5א/33 דבעמ איה הלחת

 דבעמ חיבשהל ןתינ המוד הרוצב .זוחא 100-מ

 תחקל ןכומ התא םא ,לבא ,282/50-ל 5

 ב

 1993 'טפס לארשי 0

 דוע החבשה עצבל לכות ,םיינכט םינוכיס טעמ

 םירצוימה םאה תוחול תיברמ .תיטמרד רתוי

 אלל ץרהגמ 33 תוריהמב דובעל םילוכי םויכ

 20/4865% םיבשחמב ונקתוהש הלא םג ,תויעב

 אוה הזכ םא חול לע ןקתומה ןועשה .8%א/5 וא

 רצק - שאוקפא ידי לע עבקנ רדתה וב גוסהמ

 רדת לע הלבגמה .םימייוסמ םיניפ ןיב ילמשח

 ידי לע הלוכ תמרגנ הלא םיבשחמב הדובעה

 -ומה דבעמה לש תצלמומה תיברימה תוריהמה

 העינמ ןיא ,דבעמ ףילחמ התא רשאכ .סהב ןקת

 תוזה ידי לע ןועשה רדת תא תינמז וב לידגהל

 -גה תא תונשל םג ךרטצתו ןכתי .םי-1טאוקממ

 תאז לבא ,ןורכזל השיגב וא 417 78//57-ה תורד

 .8105-ה לש םירטמרפ תונכית יייע תושעל ןתינ

 הזה החבשהה ליגרת לע םיצילממ אל ונחנא

 ךתלוכיב חוטב שיגרמ התא סא לבא ,דחא לכל

 20/4865% | ךופהל ךכ | לכות | ,תינכטה

 טעמכ דבעמה יעוציב תא רפשלו 486082/66-ל

 4 יפ

 .אבה דעצה איה ןורכו תפסוה יייע החבשה

 דמועה ןורכזה בחרמ רשאכ תלחדזמ \/ותסשצ

 ףרגב םיאורש יפכ .טייבהגמ 4-מ ןטק התושרל

 8 אוה הדובע תנחתל ילמיטפואה ןורכזה ,ליעל

 8 תרוצב ללכ ךרדב סינקתומ הלא .טייבהגמ

 םילודומ 2 וא ,דחא לכ 1או8 לש 5א| ילודומ

 -יה םי-81אא-ה תא ףולשל תיסחי לק .4א/8 לש

 אדוול שי לבא ,סמוקמב םישדח עוקתלו םינש

 -מה יטרפמל םימאות םישדחה םיביכרה יכ

 36 וא תויביס 9) הרוצתהו (השיג ןמז) תוריה

 הצור התא סא .םאה חול לש (ליבקמב תויביס

 -הל ךילע ,תונוש תויוריהמ סע םי-51אואו ברעל

 הז אוה - ןושארה עקשב רתויב יטיאה תא ןיקת

 לכ דפקה .תכרעמה לכ לש תוריהמה תא עבקיש

 -הו (1 עקשל סנכנ 1 ןיפ) ןוכנ הנקתהה ןוויכ

 לופיטה ןמזב .עקשב הביצי הרוצב בשוי לודומ

 םינעטמ תריבצמ דואמ רהזהל ךילע םיביכרב

 -וס ףושפישמ האצותכ לשמל) םייטטסורטקלא

 דואמ םישיגר םיביכרה ןכש ,(חיטשה לע תויל

 -מל .םכרד יטטסורטקלא למשח תויוקרפתהל

 ןתועצמאב ,ךילומ רמוחמ תועוצר שי םינעוצק

 -מה לש יתכתמה ףוגל דיה קרפ תא םיקיראמ

 רבוחמ ראשנ למשחה לבכ) הדובעה ןמזב בשח

 ,תיללכה הקראהל רבחתהל ידכ ריקב עקשל

 .(!יבשחמה תא תובכל שי לבא

 -הה תא ףוחדל זכורמ (מאמב הלחה לטניא

 דע ,ףדעומה ןורתפכ דבעמ תפלחה יייע החבש

 -יבס םיריחמבו תויומכב ןימז היהי םויטנפהש

 םג ללוכה זראמב תרכמנ החבשהה .רתוי םיר

 חולמ ןשיה דבעמה תפילשל ילכו הכרדה תורפס

 לומ רלודו הדובעה תא עצבל השק אל .םאה

 הבוטה הרומתה תא ןתיתש החבשהה וז רלוד

 .ךפסכל רתויב

 0 תמלשומה תכהעמה

 םיקסיד) הגוצת תחבשה

 -כז תפסוהו דבעמה תחבשהב קפתסמ אלש ימ

 -יהה םירזבאה תא חיבשהלו ךישמהל לוכי ןור

 ינש .קסידהו הגוצתה תכרעמ דחוימב ,םייפק

 תביבסב םיצחול ייקובקב יראווציי םיווהמ הלא

 שמתשמ קשממ תכרעמ התויה םצעמ . ות 5

 ואדיווה םאתמ תא \/ות6סא8 הסימעמ ,יפרג

 לבא .הימושיו 205 רשאמ רתוי םינומ תורשע

 -יאב \/ות6סשמ תלגרתמ קסידה תא םג

 -מה םילודגה םיצבקה .ההובג תויביסנטנ

 ךרד סינכוש םניא \/ותנסמ ימושי תא םינייפא

 ןיב בושו ךולה םיענ אלא ,ישארה ןורכזב עבק

 ינש םישידקמ ונא הז ןויליגב .קסידל ןורכזה

 ךיראנ אל ןכלו הלא םיאשונל םידרפנ םירמאמ

 :חתפמ תודבוע יתש ןויצב קר קפתסנ .ןאכ ךכב

 ןקתומש גוסהמ) םיטושפ 5טקז /034 ימאתמ 4

 בשחמל לווע סישוע (ייםיימינונאיי םיבשחמב

 סה זק \/ותחוגזא ינחבמב .בטיה ןזואמה

 ,הינשל םילסקיפ הגמ 1-ל תחתמ ןויצל םיעיגמ

 200-ב לחה) תיסחי םירקי אל םימאתמש ןמזב

 לסקיפ-הגמ 10 לש ןויצ םיקפסמ (בייהראב רלוד

 העקשהה .(ימוקמ קיפאב שומיש אלל םג) רתויו

 -סל רגהמש ימל רתויב תצלמומ ץיאמ סיטרכב

 םימושיב קסוע וא/ו \/ותנסשפ לש תיפרגה הביב

 האצוה וא םייבית ,הנומת דוביע ומכ ,םיפרג

 -ואה םיסיטרכה ןיב לדבה שי .תינחלוש רואל

 סיליעיש הלא ןיבל \/ותוסש5 תביבסל םיילמיטפ

 רמאמב ,הבחרהב ,ךכ לעו 205 ימושיב רתויב

 .ךכל שדקומה

 תא םירתופ קושב םויכ םינימזה םיקסידה 4%

 הרמוח יטרפמב קמעתהל ךרוצהמ שמתשמה

 תחא תרצותמ קסיד שכור התא םא .םיבכרומ

 רצומ לבקת ,קושב תוכילומה תורבחה רסירתמ

 םה םינרציה ןיב םיינכטה םילדבהה .ןימאו בוט

 -וד (טייבהגמל סירלודב) םיריחמה םגו םינטק

 -כע ,ךירצ התאש חפנל םאתהב קסיד הנק .םימ

 -וכ םויכ םיקוושמה סיקסידה לכ .דיתעבו ויש

 לע 056% דע 32א) ןטק הרמוח ןומטמ םילל

 השיגה ינמזב סילדבההש ךכ ,ומצע קסידה

 -פב קפתסת לא .יוטיב ידכל םיאב אלו טעמכ

 .ךכל הביס ךל ןיא םסגו טייבהגמ 100-מ תוח

 סע קסיד תשיכרב שאר דבוכב ןייעתש יאדכ

 רפסמה עגרכ םא םג טייבהגמ 400 דע 200 חפנ

 \/ותשסש8 ימושיש בצקב .זרפומ הארג הזה

 יפכמ רהמ אלמתי הז חפנ םג ,םיחפנתמ 05/2-ו

 .הפצמ התאש
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 םלשומה 6-ה



 כ :2-ר ככ + אד צג -כוגעו גכד הרו תה בא ארו תדו

 תמלשומה הגוצתה

 תכרעמה ,שידח 26-ב תומלשומל הפיאש

 איה תינרשפ אל השיג תבייחמש הנושארה

 קשממה תא הווהמ וז תכרעמ .הגוצתה תכרעמ

 םתורה קשממ ,בשחמב םיעצובמה םיכילהתה סע ךלש ירקיעה

 לכ תוכורא תועש ךשמל - הייארה - ךלש יטננימודה שוחה תא

 ןמז לשמל ,תורחא תוכרעמב תוילמיטפואמ תויטסש דועב .םוי

 -עמ ,םיעוציב ינחבמ ךרד רקיעב תואטבתמ ,קסידל יירשופיי השיג

 תוידיימב ךתונלבסו ךיבצע לע רגת תארוק העורג הגוצת תכר

 .הנממ סלעתהל רשפא יאש



 ונממ לק ןיא ...שגד

 תאססו/5 - ל םילילמת דבעמ שגד

 הספדהב לבקת ךסמה לע האור התאש המ קוידב \/ 510 צ(נ 9

 שדחה שמתשמל דומילל לק 5

 תילגנאבו תירבעב אלמ דועית 6

 תודוקפ רוכזל ךרוצ ןיא ₪

 סא [ תצש הרזע 5

 םיטנופ 34 6

 תילגנאבו תירבעב תויא תקידב 6

 .תורחא תונכותמ םיצבק לש "שמתשמל הפוקש" האירקפ

 םולשת אללו הלבגה אלל תינכט הכימת = 2.0 שגדל םניח ןוכדיע 6

 תרושקת תותשרב האלמ הכימת < הקסיפהו תואה תמרב (₪5,51/1) תונונגס =

 \/גמ6סשפ - ל לארשיב 1 רפסמ םילילמת דבעמ אוה שגד

 :הנשמ יציפמ :םיישאר םיציפמ 0 פס

 03-5462921 'סקפ ,03-5469718 'לט - א"ת פוט-קסד 03-371977 'סקפ ,03-6383239/43 'לט - ןליח . 2 4-2
 02-373661 'סקפ ,02-373660 'לט - ם-י בשח 03-5372928 'סקפ ,03-5372929 'לט - תינלכ פס 002 א

 04-720270 'סקפ ,7208066 'לט - הפיח םוק-הידמ 03-5371695 'סקפ ,03-379022 ,02-525181 'לט - ןור-לפ 6 22
 02-257807 'סקפ ,02-257828 'לט - ם-י באז לוק 04-335233 'סקפ ,04-335562 'לט - טקדורפ *. 22 1

 04-512804 'סקפ ,04-412743 'לט - הפיח דאק-וק 03-9606350 'סקפ ,03-9607317 'לט - סקידר 52 4
 03-5178126 'סקפ ,03-660656 'לט - א"ת לק ןור סמ אדמס זא

 וילע ובתכי םלוכ רחמ 1%

 02-793731 :סקפ 02-793723 :לט 93420 םילשורי 53063 .ד.ת מ"עב םיבשחמ ןוויכ 2[,

67% 



 אל רפשת ואדיווה תכרעמ תחבש

 ריבגת סג אלא ,ךתקופת תא קר

 -המ באוש התאש האנהה תא

 -עמ .בשחמה סע היצקארטניא

 -יע םיביכר ינש תללוכ וז תכר

 סיטרכהיי - ואדיוו םאתמ :םיירק

 -יסה עדימה תא ךפוהש יייפרגה

 גצו -  ואדיוו תותואל יתרפ

 תינורטקלאה הנומתה תכפוה וילע ((0אספ)

 .תוארל הלוכי ןיעהש והשמל

 ךא ,הרדגהל לק ואדיווה םסאתמ לש דיקפתה

 -סל םירבוע ונא רשאכ דחוימב ,עוציבל השק

 -שנ ךמסמ תדוקנ לכ הב ,תיפרג הדובע תביב

 ןיב רשקה גצומ הטולה הלבטב .דרפנב תטל

 קמועיי ,(א550110א) תירטמואיגה הנחבאה

 ןוסחיאל שרדנה ילמינימה ןורכזה לדוגו ייעבצה

 טייבהגמ עברל קקזנ יסיסב 64 ךסמ .הנומתה

 640%480 לש הנחבאב הנומת רומשל מייע ןורכז

 -או ךכב קפתסמ אל דחא ףא םויכ .םינווג 16-ו

 256 םע (םילסקיפ 8008600) 5טקז /0/ תנחב

 .ףסה תמרל תבשחנ (לסקיפל תויביס 8) סינווג

 -פל הנומת ןורכז טייבהגמ יצחל תקקזנ וז המר

 סויכ רתויב םיירלופופה ןורכזה יסיטרכ .תוח

 -הל ןתינ ותיא ,ןורכז לש םלש טייבהגמ סיאשונ

 -ווג 256 םע 1024א768 דע הנחבאב הנומת גיצ

 .םינווג ףלא 65-כ םע 8008600 וא ,םינ

 -יסו תינחלוש רואל האצוה ,םייסדנה םימושיב

 רתוי תוהובג תונחבאל םימעפל םיקקזנ היצלומ

 עבצלו - הנומתל םילסקיפ 1600א1200 דע -

 -זה תושירד .לסקיפל תויביס 24 לש יייתימא"

 גמ המכל :ואדיוה ןורביז

 00 טוט זז !אוחו\וטה ₪1
 (םוופ) ב (ח080103)
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 שש 0969
 1993 'טפס לארשי 6

 ?קקזנ החא טיי

 תמלשומה הגוצתה

 טייבהגמ 6-ל עיגהל תולוכי הלא םיאנתב ןורכ

 -הל םידעוימה ,םימייוסמ ואדיוו ימאתמ .רתויו

 ,םיידמימ תלת םימצע לש תיטסילאירוטופ הגצ

 -המ לבקתמש ךרעהמ רתוי לודג ןורכזל םיקוקז

 תא .עבצה קמועב תירטמואיגה הנחבאה תלפכ

 -וש סה הדוקנ לכ לש (2 ןוויכ) ישילשה דמימה

 ףתתשמ לבא ,ןיעל הארנ וניאש ,ןורכזב םירמ

 סימושיב .תיארנה הנומתה לש דוביעה ךילהתב

 הקיפרג לש תפסונ ייהבכשיי םיפיסומ םירחא

 -ופה הנומתה לע (תויתואו סינמיס) תילובמיס

 ומכ תונוכת םיפיסומש וא ,תיטסילאירוט

 .חטש תדוקנ לכל יייתכתמ קרבייו ייתופיקשיי

 -יפ לכל םינותנ תויביס 64-ל דע ךכ עיגהל ןתינ

 לבא .1280%1024 תנומתל טייבהגמ 10 - לסק

 -ובע תונחת לע רתוי םיחוור ןיידע הלא םימושי

 -הל דיתעש בצמ 6 לע רשאמ תוידועי הד

 לע ומוקמ תא סופתי םויטנפה רשאכ תונתש

 .הדובעה תונחלוש

 טרס בחור ,היצנגילטניא
 יראניל ןועימו

 הווהמ יפרגה סיטרכה לע ןקתומה ךסמה ןורכז

 ,ךסמה לע גצומש המ לש ייתינורטקלא הנומתיי

 ינקת יפל .תיטטס הניא ךסמ הנומת לבא

 תגוצתל ואדיוו דויצ ינרצי ןוגריא) 4

 תוקוקז 5טקסז 004-ו %0 תונומת (בשחמ

 .הינשב םעפ 72 ךסמ (₪27858) "ןונעירייל

 ךופהל ךירצ ואדיווה םאתמ ,תורחא םילימב

 טייבהגמ) ןורכזב תינורטקלאה הנומתה תא

 ףלא 65 סע 85/64 תנומתב רבודמ רשאכ םלש

 -המ סיטלפנה רוא יצונצינ ןוילימ 36-כל (םינווג

 -הל .הינש ידמ ךסמ

 -מה קיפא ,האווש

 היה 184 | תכרע
 דוע סמועמ ייקנחני 50! זוסח

 היה בצקהש ינפל 0

 ,ונלזמל !ןוילימל עיגמ

 הנומתב לחה יונישה ה

 ןונעיר רווחמ לכב 0

 ןטק ,ללכ ךרדב ,אוה

 ןוכדיע בייחמ וניאו

 -בש טייבהגמה לכ לש

 ןכל .ךסמה ןורכז

 ,ללכ ךרדב בוש ,לוכי

 תא בותכל דבעמה

 םישרדנה | םייונישה

 תורמל ךסמה ןורכזב

 תא ליבגמ קיפאהש

 .םינותנה תרבעה בצק

 ליעל .רמאנה ,לבא

 ייללכ ךרדביי קר אוה

 תביבסב ןוכנ ועאו

 תחת .תיפרג הדובע

 ב וא | ,(/ות6סש5

05000 
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1028 

18 

4 1,280 

4 1,280 

 1,280 א 4
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00 1,600 

100 
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 ינותנ לש קוחדה רבעמה ,הקיפרג יריתע םימוש

 לע הרומח הלבגמ אוה תכרעמה קיפאב הגוצת

 -הל רשפא התוא רותפל ידכ .הגוצתה תכרעמ

 ןורתפב יוצרו - תויגולונכט יתשמ תחאב שמתש

 :ןהיתש לש בלושמ

 םאחמ לש היצנגילטניאה

 בבועב חזכורמ !אדיוו

 תעבוק וחלוניש דחא

 חלוכי תא הבר הדימב

 הלוכ חכרעמה

 ךכ ,ואדיווה םאתמל ייהיצנגילטיאיי תקנעה 8

 ,ומצעב הנומתה ןוכדיע תא עצבל לוכי אוהש

 דבעמה לבקי אוהש תויתיצמת תוארוה ךמס לע

 וכרטצי לסקיפו לסקיפ לכ ינותנש ילבמ ,ישארה

 .תכרעמה-קיפא ביתנב רובעל

 לש (ייטרסה בחוריי) הרובעתה רשוכ תבחרה 4

 תכרעמה קיפאמ םתרבעה יייע הגוצת ינותנ

 884) ייימוקמהיי קיפאל (או64 וא ₪154 ,154)

 דבעמה רשקתמ וכרד (לטניא לש 61 ,5

 רתויו 4 יפ ריהמ הז קיפא .ישארה ןורכזה םע

 .תכרעמה קיפאמ

 איה ואדיווה תצאהב תרזועה תישילש הקינכט

 -תל סחייתמ ליגר /64 םאתמ .יייראניל ןועימיי

 טייב 64% לדוגב הנומת יקלח לש ספיספכ הנומ

 -וחמ ,טייבהגמ הלדוגש ,ליינה הנומתה .דחא לכ

 ייהפממיי םאתמהו 64% לש םיקולב 16-ל תקל

 רבוע אוהש םעפ לכב שדחמ ולש תובותכה תא

 ךילהתה תא ךסוח יראניל ןועימ .קולבל קולבמ

 .הנומתה ןונעיר תא ץיאמו תובותכ יופימ לש

 םיבבש יגוס השולש

 בבשב תזכורמ ואדיוו םאתמ לש היצנגילטניאה

 תלוכי תא הבְה הדימב תעבוק ותלוכיש דחא

 שולש ךותמ תחאב לפונ הז בבש .הלוכ תכרעמה

 ,(תאגאומ םוודייפ) ייהנומת ץצוחיי :תוירוגטק

 וא העובק תוילנויצקנופ םע יייפרג ץיאמיי

 ףיאמ ,םישמתשמה בורל .תנכותמ יירזע דבעמיי

 .רתויב הבוטה הריחבה אוה יפרג

 -הו הקיתווה היגולונכטה איה ייהנומת ץצוחיי +

 -יחה תדובע לכ תא החינמ איה .רתויב הטושפ



 םינותנה רמולכ) תינורטקלאה הנומתה לש בוש

 הליטמו יזכרמה דבעמל (לסקיפ לכל םירומשה

 -נמ םוגרתה תלועפ תא קר ואדיווה בבש לע

 <צוח סיטרכ .ואדיוו תותואל םייתרפיס םינות

 תולועפ עצבל לוכי וניאו יישפיטי אוה הנומת

 איה האצותה .ישארה דבעמה םוקמב בושיח

 .לוז ריחמב םינקינה םישלח םיעוציב ,ללכ ךרדב

 -אמ רתוי םיבוט הנומת ץצוח יסיטרכ סנשי

 514000 בבשה לע םיססובמה הלא לשמל ,םירח

 יוצר ןורתפ אל םה הרקמ לכב לבא ,158א0 לש

 .\/גתסש תביבסב

 -וב העובק תוילנויצקנופ ילעב םיציאמה ןיב +

 -יב קפסל םתלוכיב ,\/ותטסומ יציאמ םיטל

 ןבומכ יאנתב ,ריבס ריחמב םילועמ םיעוצ

 הלא םיסיטרכב .ץ/ותסשפ תחת דבוע התאש

 תודוקפ לש ילמיטפוא עוציבל םאתוה דבעמה

 םיווק תכישמ ומכ ,יפרג קשממ תינבב תורוגש

 ואדיוו ימאתמ לש הז גוס .עבצב חטש יולימו

 סימגד םע תילנמונפ החימצב הנורחאל אצמנ

 רתויו 20 יפ םיבוט םיעוציבו םוי ידמ םישדח

 .הנומת צוח יסיטרכמ

 300-כ :ריחמה אוה רופיסב רתויב בוטה קלחהו

 -המ ושעיש םיסיטרכל (בייהראב) דבלב רלוד

 .תיפרג תוריהמ לע ךלש םיגשומב הכיפ

 תנכותמ רזע דבעמ לע םיססובמה םיסיטרכ 6

 לש הצאהל םילבגומ םניא (60080605509)

 ןקתומה בבשה .תומייוסמ \/ותסשמ תויצקנופ

 השועש יפכ קוידב תוינכות עצבל לוכ: םהילע

 -בה תודוקפה יכ םא ,ישארה דבעמה תאז

 תא .הקיפרג לש םיכרצל ומאתוה ולש תויסיס

 \/ות6סמ-ל לשמל ,תמייוסמ הביבסל המאתהה

 -לס תנכה יייע ,הנכותב םיעצבמ ,אטוס62-ל וא

 .סושיל תוילמיטפוא (800דדאמ5) תורגיש תירפ

 ומכ - ייסייתחמוגיי םימושיב לבוקמ הז ןורתפ

 יציאמכ ליעי וניא לבא - הנומת דוביעו םייבית

 םג הז .הליגרה תידרשמה הביבסכ \/ותוסשמ

 .תיתועמשמ הדימב רתוי רקי ןורתפ

 ואד*ווה יקיפא

 -הו .םינרציה תיברמ וליג .הנורחאה הנשב

 -שמ רופישל רתויב הרצקה ךרדה יכ םישמתשמ

 -ליוסמ סירקמב - תרבוע ואדיוו יעוציבב יתועמ

 לש שפט קיפא ןקת .ימוקמה קיפאב - םימ

 תולעה תוכזב ,ההובג תוירלופופל הכז 4

 שיגדהל בושח .סאה חול לע ושומימ לש הכומנה

 קר הליעי ימוקמה קיפאב ואדיוו תרבעהש

 רפסממ תועבונ תויוגייתסהה .םירקמהמ קלחב

 :םימרוג

 לכב ןקתומש גוסהמ) סילוז ואדיוו ימאתמ %

 תא רפשל ללכ םילגוסמ סניא (ימינונא בשחמ

 הריהמ םינותנ תמיהזמ האצותכ .םהיעוציב

 תמלשומה הגוצתה

 בבשב אצמנ םוסחמה הלא םימאתמב .רתוי

 סא .סינותנה קיפאב אלו סיטרכה לע ואדיווה

 006 ןויצ םע ואדיוו םאתמב שמתשמ התא

 לא ,הינשל םילסקיפ ןויליממ ךומנ \/ותתוגז*

 -מה תא ףלחה - ימוקמה קיפאב העושי שפחת

 .רתוי ריהמ והשמל םאת

 יפרג רזע דבעמ לע םיססובמה ואדיוו ימאתמ 4

 ,ומצע סיטרכה לע תולועפה תיברמ תא םיעצבמ

 רבעמה .קיפאה לע םינותנ תרובעתב תולת אלל

 ,רתויב תובוטה חואצותה

 ,רחויב יביטקרטאה ריחמב

 םיטרכ לש בולישמ תולבקתמ

 ימוקמ קיבא םע הצאה

 םיעוציבב דבלב לק רופישל איבי ימוקמ קיפאל

 -תב ללכ סינימז אל הז גוסמ םיסיטרכה בור)

 .(ימוקמ קיפא תרוצ

 סירביירד לש תובישחב זירפהל רשפא יא 4

 לבא ,אוהש גוס לכמ ,יפרגה םאתמל םיליעי

 -קל לוכי רביירדה ימוקמ קיפאל םירבוע רשאכ

 .וללצי וא וקסני םיעוציבה םא עוב

 חצנמה בולישה

 יביטקרטאה ריחמב ,רתויב תובוטה תואצותה

 םע הצאה סיטרכ לש בולישמ תולבקתמ ,רתויב

 <אומ סיטרכ ,ליעל רכזוהש יפכ .ימוקמ קיפא

 \/ותשסשפ לש תורוגשה תודוקפהמ קלח עצבמ

 .\לאמה בבשב הלולכה ,תיפיצפס הרמוח יייע

 -וא םירביירד םע םג םיקפוסמ הלא םיסיטרכ

 לצונת הרמוחה תמצוע יכ םיאדוומה ,םיילמיטפ

 -וע תא סירבירדה םילצנמ ,ראשה ןיב .האולמב

 רשאכ ,לשמל) יפרגה סיטרכה לעש ןורכזה יפד

 םיעבצ 256-ב תודוקנ 8008600 תנומת סיגיצמ

 רתוי ,ןורכז לש םלש טייבהגמ אשונ סיטרכהו

 (הנומתה ןוסחיאל לצונמ אל ןורכזה תיצחממ

 -רג םיטנמלא לש ימוקמ 'יןומטמיי שמשל ידכ

 תללוכ תינייפוא .\/ות60% ךסמ תנומת .םייפ

 -רס - םיעובק טעמכ םיטנמלא לש לודג רפסמ

 - המודכו תונולח לש תורגסמ ,תוימלצ ,םילג

 םינשמ אלו טעמכ לבא ,ךסמה לע םיזיזמ סתוא

 תא םאתמה רמוש ואדיוו ןומטמב .םתרוצ תא

 -לא לכ לש (3ודאו) ייתויביסה תפמ"" תנומת

 לע הקתעה יייע תעצובמ הזזהש ךכ ,הזכ טנמ

 .קיפאל ללכ האיצי אלל סיטרכה

 -מה ,קיפאב סינותנ ריבעהל ךרוצ שי רשאכ

 -מה בצקב רשקתל םילגוסמ םישידחה םימאת

 טייבהגמ 132-ל עיגמש ,/1-מטפ קיפא לש ריה

 בצקה .י'תורורצייב רוגיש לש איש בצק) הינשל

 ,אישה ךרעמ שילש דע עברכ קר אוה עצוממה

 קלח .(יפרג סושי לכל קיפסמ טלחהב אוה לבא

 אאא ןורכז יביכר םירזענ | םימאתמהמ

 דוע םיעוציבה תא רפשל ידכ (י'א| ואדיווי)

 -יגר (פמגאו) ימניד ןורכז יביכרל דוגינב .רתוי

 -קו הביתכ תולועפ םיעצבמ אא! יביכר ,םיל

 -על ץיאמה לוכי ךכ .היולת יתלב הרוצב האיר

 םישדח סינותנ תביתכ יייע) הנומתהמ קלח ןכד

 הנומתה תגצה סע תינמז-וב (/8א| ןורכזל

 ךותמ םינשי םינותנ תאירק יייע) תמייקה

 .((אאו-ה

 -קה תולועפ ייבובירייב ךרוצ שי כא! ןורכזב

 ךכ (ןיגוריסל ,גוס לכמ תחא) הביתכהו האיר

 לש לודגה ןורסחה .בכעתמ הנומתה ןוכדיעש

 יביכרל סחיב לופכה ריחמה אוה ץת\א| יביכר

 הלוע א4או-ב דייוצמה סיטרכש ךכ ,םח\או

 .ןורכז טייבהגמ לכל רתוי רלוד האמכב

 םיחכומ םיללכ 6

 -שע 70 1.485 תודבעמב וקדבנ הנורחאה הנשב

 סע םינוש םימאתמ יבוליש לש תורוצת תור

 סע ,םינוש םיבשחמ ,םינוש ןורכז תויומכו יגוס

 תחתו םיטטניס םינחבמב ,ימוקמ קיפא ילבו

 תוצמל השק .םייתימא \/ותטסש5-ו 005 ימושי

 ₪650!טזוסה (החסזו20ח13| א טסז1ו68])

 640 א 0 | 800 א 0 ] 1,024 א 8

 ם0+ קווסה (חוחו)

 די וסחנ(סז 8 1,280 א 4
 01 (חוחה) (81840081, וח ;חח65)

 .הנחבהה תמרו ךסמה לדוג לש היצקנופכ שרדנה סירוחה חוורמ לדוג
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 תמלשומה הגוצתה

 לבא ,תחא הורצק הצלמהב תודבועה לכ תא

 לכב וחכוהש םיללכ רפסמ תוותהל רשפא

 :הרקמ

 -יב רתויב םיליעיה םניא \צותסופ יציאמ 4

 התא םא טילחהל ךילע .ךפיההו 205 ימוש

 -לו \אותסשמ תחת תוילמיטפוא תואצות הצור

 תחת הריהמ הקיפרג עצבל תלוכיה תא בירקה

 ,05 ימושי תבוטל ףכה תא תוטהל וא ,5

 .הרשפב רוחבל וא

 ואדיווה תצאהב יזכרמה דבעמה לש דיקפתה 4

 ונאצמ ונחנא .ץיאמה ללגב םיילושל קחדנ וניא

 -מה רשאכ 3 יפ דע ורפוש \/גתוסשפ יעוציב יכ

 -עמ רשאכ םג ,25/4865%-מ חבשוה יזכרמה דבע

 .התנוש אל הגוצתה תכר

 -אב יולת רחא וא הז יפרג םאתמ לש ןורתיה 4

 -יאה םאתמב רוחבל ידכ .עבצה קמועבו הנחב

 -ירד תא לכ תישאר רידגהל ךילע ךיכרצל ילאיד

 [% \" \ םיפרגב םיאורש יפכ .ךלש עבצהו הנחבאה תוש

 | ו - רתויב בוטה ץיאמה ,רמאמה תא םיוולמה

 ל 0 1 סינווג ףלא 65-ל ילאידיאה וניא םינווג 256-ל

 .ךפיההו

 תוילמיטפוא תואצותל איבמ 1-85 קיפא 6

 -יירד תחת .הכלהכ ומאתוה סירביירדה םא קר

 .ךתוא בזכאל תולוכי תואצותה םיעורג םירב

 זו חופסח 2 הניאש הנחבא םאתמהמ שורדל םעט ןיא 6
 דעוימ שטניא 14 גצ .ךלש גצה לע תיביטקפא

 ו ה שטניא 17 לע .םילסקיפ 640%480 לש הנחבאל

 אז | פסח 2 ךומנ יכה / 8008600 לש הנחבאב םג טסקט גיצהל םילוכי

 19 גצל תקקזנ 10248768 לש הנחבא .םילסקיפ

 5 איש : - 128081024 - דואמ ההובג הנחבאו שטניא

 ליינה .שטניא 21 ךסמ לע אלא הליעי הניא

 5 עצוממ .טסקט ךסמ לע תויתוא לש תואירקל טחייתמ

 וא רויא לשמל) דבלב הנומת גיצמ ךסמה םא

 מנ ה . תופיפצ אוה ליבגמה סרוגה (הקורס הנומת

 איש תנקתומה ,לצה תכסמב (207 ?0) םירוחה

 :יכ תרמוא החסונה .ךסמה תרפופש ךותב

 עצוממ

 =םירוחה תופיפצ

 ךומנ יכה תיקפוא הנחבא/ךסמה בחור א 5

 9000 1400048 אוה הנומתה בחור שטניא 1 ךסמב ,לשמל ךכ

 ד 0 -צב ךרוצ שי 8008600 לש הנחבאל .מיימ 5

 :בושיחה יפל ,מיימ 0.28 לש םירוח תופיפ

 דפ8ח8ַ ₪14000₪% | ךומנ יכה
 (265/800) א0.85 < 8

 רתויב עורג רתויב בוט

 תונכות רקיעב ,תומייוסמ הנכות תוליבח %

 יפל םינייוממ ,001.488 ינחבמב ואדיוו ימאתמ ולביקש 0 קזזזס ואזאא[ג אא ינויצ -והש סיידועי םירביירדב רועהל תולוכי ,םייבית
 םהב ןקתומה ץיאמה עויסב תורוגש תויצקנופ עצבל דחוימב ומאת

 -ונ םייביתב הדובעב ,לשמל .תדחוימ הרמוח

0 
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 לוכי התא רישכ)
 ךמצעל תושרהל
 :ראשה לכ תא קוחמל
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 השדחה םיישיאה םיבשחמה תרדס
 יבשחמ תארכשעתב .1162ל) קילל מב* לש
 םיבשחמ יכ .םירחאהמ חוכשל לכות ,מבי לש םישדחה \91ט6 ?0ןח(

 רתויב םיהובגה םיטרדנטסהמ הנהנ התא .תיאר אל דוע הלאכ

 לע םיססובמ םיבשחמה לכ .יביטקרטא ריחמב - ישיא בושחימב

 ,תוריהמ ,םיעוציב תמרב םינייטצמו םישידחה 1486 ידבעמ

 .םידקת ירסח תונימאו תוחיתפ

 יכרצ לכל םימאתומ \8!ט6 101ח+ יבשחמ

 התא .ךלש לעפמב וא דרשמב ,קסעב בושחימה

 ,רבכע ,ךתריחב יפל שארמ הנועט הנכות לבקמ

 לעפתהל...ו ליעפהל קר ךירצ - גצמו תדלקמ

 יבחרב םיחמומו םישמתשמ לצא הבר החלצהלו םיחבשל התכז הרדסה

 יייע וכרענש םיעוציב ינחבמב םינושארה תומוקמב הגרוד ףאו ,םלועה

 .םש יעודי םייעוצקמ םיפוג

 ,ק6תווטתו * 27000550ז 1ק81804016 ומכ תושידח תונוכתל ףסונב
 תוירלודומב סג 8106 סות( יבשתמ םינייטצמ ,דועו 1.008| 5

 ,(יכנא וא ינחלוש ,יטקפמוק) זראמה לדוגב רוחבל לוכי התא :םהלש

 וא דחא) סינוטילקתה יננוכ רפסמב ,גצה גוסב ,קסידהו ןורכזה לדוגב

 לכה .רחבתש הרוצת לכ ביכרהל ךל תרשפאמ וז תוירלודומ .דועו (סיינש

 .ךלש קסעל םידחוימה םיכרצלו תושירדל סאתהבו הפהפי ינשדח בוציעב

 / :סויה דוע רשקתה ,םיקוושמה לע םיטרפל

28 --- 
 .ואשה לכ תא חכש...)
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 יייע םיטרפ לש הלדגה תופוכת עצבל םיקק

 .המודכו תא יייע ךסמה לש יילוגליגיי ,200%[

 תוסחייתמ אל ןלהל תומכוסמה ונלש תונקסמה

 .םיידוחי םימושיל סיידוחי תונורתפל

 בבשה גוס יפל תוגלפתה

 וגשוה 05 ימושיל רתויב תובוטה תואצותה

 יצצוחיי) תיסחי םיטושפ םיסיטרכ יייע אקווד

 לש 14000 בבשה לע םיססובמה (יהנומת

 לש 32 תצאומה הסריגה .158א6 תרבח

 ימושיב המצע תא החיכוה ,דחוימב ,בבשה

 -רמ דבעמו ימוקמ קיפא םע בולישב יוצר ,58

 -יל םירבוע רשאכ .ריהמ יזכ

 הנומתה \/ות6סש5 ימוש

 ך55א0-ה .ןיטולחל הנתשמ

 הרוכבה דמעמ תא דבאמ

 -ועי \/ותשסש5 לציאמ תבוטל

 םה רתויב םיריהמה .םייד

 ביכרה לע םיססבתמה הלא

 לש 200869000 שדחה

 דבעמ לש עויסב | .\/טופא

 1-88 קיפא ,ריהמ יזכרמ

 הז בבש גישה \א\א ןורכזו

 ןוילימ 29 לש ילנמונפ ןויצ

 -בצ 265-ב) הינשל םילסקיפ

 50-ב הבוט האצות וז .(םיע

 וירחא אבה בבשהמ זוחא

 , 0 זגקתוס6 \/ותחוגג(6 ורמב

 -בש םירחאה סיציאמה סג .83 תרבח לש 928-ה

 ימאתמב םינקתומ סה רשאכ דחוימב ,ונקד

 דבעמה תלוכימ דואמ םיעפשומ ,ימוקמ קיפא

 -מל \אסושא לש בבשהמ רבוע ןורתיה .יזכרמה

 סירבוע רשאכ 471 תרבח לש א(40₪ 32 יציא

 6ו%-ל בוש רזוחו ףלא 65-ל םינווג 256-מ

 .ןוילימ 16.7-ל הלוע םינווגה רפסמשכ

 תואצותה ןיב סילדבה ןיאו טעמכ ,תאז תמועל

 ךסמה ןונעיר בצקו תירטמואיגה הנחבאה רשאכ

 לודג חווטב וליפא - ונוש (םמ-תספה תדש)

 640א0)48 לש הנחבא ןיב ,המגודל .דואמ

 ,4.26 יפ לדג םילסקיפה רפסמ 1280%1024-ל

 -אמ תוחפב הנתשמ 209619000 לש ןויצה לבא

 -שמ תולת הארה 928 ץיאמה קר .דחא זוח

 תאז תא לבא (40%-ב יוניש) הנחבאב תיתועמ

 -יסב תונוכתל אלו םירביירדל רקיעב סחייל שי

 אוה ןחבמה ןויצ יכ בל םיש .הרמוחה לש תויס

 -אב הנומת ןוכדיע ןכלו הינשל םילסקיפ הגמב

 בר ןמז ךשמי (םילסקיפ רתוי םע) ההובג הנחב

 -שמ אל \/ותחוגא ןחבמב ןויצה רשאכ םג ,רתוי

 .הנת

 -מל תיאדכ הניא א[ תונורכוב העקשהה

 דע הנחבא) םייניבה סוחתב .םישמתשמה תיבר

 תולובגב אוה רופישה (םיעבצ 256-ו 0

 תמלשומה הגוצתה

 ימ לבא .רתויו 50%-ב הלדג תולעהש ןמזוב %

 דואמ ההובג הנחבאו יתימא עבצל קוקזש

 -שמ רופישל איבהל לוכי \ 81 ןורכז יכ אצמי

 םימאתמה לע סתוא ואצמת .ותדובעב יתועמ

 דבעמ לע סיונבה הלא חדוימב ,רתוי םירקיה

 .תנכותמרזע

 םלשומה םאתמה

 -מה ,ואותטסאמ-ל הדובע תנחת רובע ,םוכיסל

 ואשושא בבשה לע ססבומ היהי םלשומה םאת

 54 %1-8ט קיפאל עקתי אוה ,קסואטז 0

 ןורכיז לש םלש טייבהגמ תוחפל וילע ןקתויו

 ביכרה לע םיטסבחמה הלא םה רחו'ב םיריהמה

 לוע עויפב .\/6ווא 718 קסאז9000 ₪דחה

 כ ג'ועה \חגאו ןורכזו /ו-םטפ ק'בא ,ריהמ 'זכרמ דבעמ

 הינועל םילטקיב ןוילימ 28 לש ילנמונב ןויצ הז בבש

 -מה סימאתמ םידעוצ ינשה סוקמב .ץאאו

 הצור התא םא .35 לש 928 ץיאמה לע סיססוב

 -תמ ,םירקי 84[ יביכרמ תוענמה יייע ךוסחל

 -יב ךל ונתי 801 ץיאמה לע םיססבומה סימא

 .פא א! ןורכז סע דואמ סיבוט םיעוצ

 הנומת <צוחב קפתסהל לכות ₪05 ימושי רובע

 בוליש הצור התא םאו ד58א0 לע ססובמה

 -ומה ןורתפה ,תוביבסה יתשב סיעוציב לש בוט

 סיתרשל .32//814000 שדחה ץיאמה אוה ףדע

 וליפא לכותו הגוצתה תכרעמל תובישח לכ ןיא

 -נש ןבל/רוחש ךסמו ונומ סיטרכב שמתשהל

 .אד-ה ימימ ךל ראש

 םלשומה גצה

 תויגולונכט רפסמ םינש הזמ תומייקש תורמל

 -וש םימושיב ,ןיידע ,תויביטנרטלא הגוצת

 תרפופשה ךסמל ליעי ףילחת אצמנ אל ,םיינחל

 היזיולטל סג שמשמה ,(681) תידוטקה ןרקה

 .תיתיבה

 -ולא שולש ידי לע הנומתה תרצונ 681 ךסמ לע

 רופסופה תבכש תא תוקרוסה ,םינורטקלא תומ

 -זה חטשמ לש ימינפה דצה תא הפצמש ינחרזה

 רפסמ יייע תעבקנ הנומתה תוכיא .תיכוכ

 :םימרוג

 תשולש לש (600א/5868א0) תודכלתהה %

 ינפ לע םוקמ לכב תחא הדוקנל תומולאה

 .ךסמה

 .ליעל הרכזוהש ,הכיסמב סירוחה תופיפצ 4

 -ונה הדוקנה רטוק לש רטמרפל רושק הז לדוג

 רפשל םעט ןיא .תומולאה תודכלתה יייע תרצ

 .ינשב ליבקמ רופיש אלל דחא רטמרפ

 -אה תוותמ סתוא םייקפואה םיווקה רפסמ 4

 .תחא הנומת רוצי ךלהמב ךסמה בחורל תומול

 ןיא ןכש ,םימדוקה םיינשב רושק הז רטמרפ

 לדוג ללגב ,םא םיווקה רפסמ תא לידגהל םעט

 הז םיפפוח סה ,םזגומ הדוקנ

 .(תיכנא הנחבאה וז) הז לע

 תודרפומה תודוקנה רפסמ %

 וק ךרואל תוותהל ןתינ ןתוא

 יפל עבקנ הז ךרע .דחא יקפוא

 וב (טרסה בחור) יברימה בצקה

 -ועה תא תונשל) ןנפאל ןתינ

 -אה | תומולא תא (המצ

 -ואה הנחבאה וז) םינורטקל

 וב הינשב םימעפה רפסמ 4

 לע תורבועו תובש תומולאה

 בצק הז) ךסמ תדוקנ לכ ינפ

 .(ןונעירה

 -ול יפל ותוא לייכל תלוכיהו עבצה תונמאנ 4

 תנומת תמאתה ךרוצל לשמל ,ינקית עבצ תוח

 .עבצ תספדמ טלפל ךסמה

 -וא תודיחיב דדמנה לדוג ,ךסמה תוריהב 4%

 תדיחיל רואה תמצוע תא ןייצמו 61) תויטפ

 .ךסמהמ תטלפנה ,חטש

 תונמאנו תוריהבה לש בחרמבו ןמזב תוביצי 4

 .עבצה

 -תת סא קר אצמת הלאה םירטמרפה בור תא

 -טה םיטרפמה לש ייתונטקה תויתואייב קמע

 הלא םיטרפמ סיבר םירקמב .גצה לש םיינכ

 לכ לש הנוכנה תונשרפהו ךנויעל םינימז אל ללכ

 לש תולבגמל רבעמ תוחמתה תשרוד רטמרפ

 התא ליינה םירטמרפה סוקמב .וז הצממ הריקס

 -ופ םירטמרפ לש טרפמ ללכ ךרדב לבקת

 ךסמה לש תומיאת לע םידיעמה ,םיילנויצקנ

 -יא לע םידיעמ אל לבא ,םינוש ואדיוו ינקת םע

 .תיטולוסבא תוכ

 םיילנויצקנופ םירטמרפ

 כפ 6408480 איה 6 ךסמ לש הנחבאה



 -וא סיווק 480 תוותהל וילע רמולכ ,םילסק

 .םילסקיפ 640-מ ,דחא לכ ,םיבכרומה םייקפ

 -וקה הטושפ החסונ תמייק ,ליעל ונרכזהש יפכ

 -וחה תופיפצו ךסמה לדוג םע הנתבאה תא תרש

 ךרואל דדמנ ךסמה לדוג .הכיסמה תשרב סיר

 יישטניא 14" ךסמבש ,הניפל הניפמ ,ןוסכלאה

 .מיימ 350-ל 330 ןיב ,תיביטקפא ,תויהל לוכי

 80% אוה (הלש יקפואה דמימה) הנומתה בחור

 -וא שטעא 14 ךסמב .60% ההבוגו ןוסכלאמ

 265%199 ךרעב ,ןכ לע ,אוה הנומתה לדוג ינייפ

 גציימ 64 תגוצת לש לסקיפ לכ ,רמולכ .מיימ

 -הל ידכ .מיימ 0.480.4 ךרעב ולדוגש ךסמ חטש

 -יפצ םע הכיסמב ךרוצ שי םילסקיפה ןיב דירפ

 לש תומולא תודכלתהו מיימ 0.35 לש םירוח תופ

 לכל םיכרע רוזגל ןתינ המוד הרוצב .מיימ 5

 -וצת תנחבאו ךסמ לדוג לש תויצניבמוקה ראש

 תא םימכסמ ונא הז רמאמ הוולמה הלבטב .הג

 .םילבוקמ סיבוליש רפסמ לש םירטמרפה

 בצק אוה תולקב אוצמל לכותש ינשה רטמרפה

 -יה תעינמל ,יכ עבוק שפ5ג ןקת .ךסמה ןונעיר

 72-מ תוחפ אל ךסמה תא ןנערל שי ,םיבוהב

 לש הנחבאל .800א600 דע תונחבאב הינשב סעפ

 הינשב םעפ 70-ב קפתסהל רשפא 8

 הינשב םעפ 60 לש בצק עבק ןשיה 64 ןקת)

 1א8) ייםיווקה בצק" תא .(640%480 תנומתל

 תלפכהמ רוזגל רשפא גצהמ שרדנה (אגזמ

 לופכ) ןונעירה בצקב הנומת לכב סיווקה רפסמ

 תא ןובשחל סינכמה ,1.1 ךרעב ולדגש םדקמ

 -תה ךסמה הצקמ רוזחל תומולאה לעש הדבועה

 .(תמלשומ הנומתהש םעפ לכב וושארל ןותח

 תקקזנ תיסיסב 64 תגוצת יכ הארמ בושיחה

 ,(\רהוליק 31.7) הינשב סיווק 31,700 לש בצקל

 ,\רהוליק 47.5-ל תקקזנ 5טקסז 004 תגוצת

 -שב םיווק ףלא 59 לש בצק תבייחמ 8

 80-ל עיגהל תולוכי דואמ תוהובג תונחבאו הינ

 .רתויו <רהוליק

 בצקב תחא הנחבא קר גיצהל לגוסמ ליגר גצ

 הנומת גיצהל לוכי אל ליגר /64 גצ ,ךכ .דחא

 התוא ןנערלו םייקפוא םיווק 480-מ רתוי םע

 לוכי 5064 גצ .הינשב םעפ 60-מ הנוש בצקב

 ןקתב סינייוצמה בצקבו הנחבאב הנומת גיצהל

 -שמ גצהמ ונלש תושירדהו רחאמ .5טק6ז 6

 -מה קשממב הגרדמ סילוע ונאש םעפ לכב תונת

 רקי סוסחמל ךופהל לולע ליגר גצ ,יפרגה שמתש

 .החבשהל

 בריי גצב העקשהה תא שאר דבוכב לוקשל יאדכ

 -חי בחר חווטב תונומת גיצהל לגוסמה ,יירדת

 םירקי הלא םיגצ .םירדתו תונחבא לש תיס

 לבא ,םיליגר םיגצמ רתו* תויתועמשמ הדימב

 ךירצ אל .תונשייתה ינפב חוטיב םיווהמ םה

 -יא 14 גצ לבא ,יירדת בריי גצמ תושירדב סיזגהל

 דע 317-מ םיבצקה סוחת תא תוסכל ךירצ שטנ

 עיגהל ךירצ שטניא 17 גצ ,הינשל םיווק ףלא 8

 עיגהל שטניא 20 גצו הינשב םיווק ףלא 60 דע

 תמלשומה הגוצתה

 .רתויו רהוליק 78-ל

 ?והמ טרס בחור

 הנומתב יקפוא ווק לכ תוביכרמה תודוקנה תא

 -לא תומולא תשולש ןונפיא ידי לע םירציימ

 הנומתב םילסקיפה רפסמ ברש לככ .םינורטק

 -אה תא ןנפאל שי ךכ ןונעירה בצק לדגש לכו

 םינשמ) סיננפאמ וב בצקה .רתוי רהמ תומול

 טרסה בחוריי ארקנ תומולאה תא (המצועה תא

 .תואה לש (צזפמס 8גאפו/פדיט) ייואדיוול

 :יכ תרמוא החסונה

 =טרסה בחור

 1.5 א ךסמה ןונעיר בצק א םילסקיפה רפסמ

 בחור תנתונ החסונה ףרה 60 בצקב 6 ךסמל
 פטקזז תנומת .ץרהגמ 28-כ לש ואדיוו טרס

 ואדיוו טרס בחור תבייחמ צרה 72 בצקב 64

 ועאר דבוכב לוקשל יאדכ

 ,"רדח בר" גצב העקושהה חא

 ג'צהל לגוטמה

 תיטחי בחר חווטב חונומת

 םיגצ .םירדחו חונחבא לש

 תויחועמועמ הד'מב םירקי הלא

 לבא ,םיליגר םיגצמ רחו'

 חוטיב םיווהמ םה

 תונוייחה ינבב

 \רה 70-ב 10248768 לש הנחבאו ףרהגמ 52 לש

 .\רהגמ 100 טעמכל תושירדה תא הציפקמ

 -תה ףלמומה ךרעהמ ךומנ טרסה בחור רשאכ

 -יג תוועתת אל וליפאו ךסמהמ סלעית אל הנומ

 ייהחירמייל םרוג ידמ ךומנ טרס בחור .תירטמוא

 -גה תיתרואיתה הנחבאהש ךכ ,םילסקיפ לש

 .הדח הנומתב תאטבתמ הניא ההוב

 הגוצת" ארקנה חפב םילפונ םיבה םישמתשמ

 הנומת רוזש ךסמב .(אזמח1.\סמס) ייהרוזש
 ינפ לע המולא ירבעמ ינש יייע .תרצונ תחא

 -וזה סיווקה סיוותומ הנושארה םעפב !ךסמה

 םיווקה הינשה םעפבו (..6 ,4 ,2) םייג

 רדגומ ןונעירה בצקש איה האצותה .םייגוז-יאה

 ךסמ תדוקנ לכש םימעפה רפסממ לופכ ךרעב

 -ירה רדתש רוזש ךסמ .הינש ידמ שדחמ תקרסנ

 35 קר השעמל גיצמ רה 70-כ רדגומ ולש ןונע

 בוהביה איה האצותהו הינשב תואלמ תונומת

 הדלונ הריזשה תיגולונכט .ךסמה לש ןבצעמ

 -תב .ראשת סג איה סשש יוארה ןמו היזיולטב

 -דה תוביציה תא תקפסמ אל איה בשחמ תוגוצ

 .גצב תכשוממ תוננובתהל השור

 .בושח אוה םג גצב תנקתומה תרפופשה גוס

 ,דימת טעמכ ,אוה הנומתה תגצומ וילע חטשמה

 -ייל רתוי תולק ןניה תורומק תורפופש .רומק

 לש הפקשהה תדוקנמ תובוט תוחפ לבא ,רוצ

 קרב איה תירקיעה היעבה .הנומתב ןנובתמה

 ,תיכוכזה לע תורוא תופקתשהמ רצונה ,רוונסמ

 .םיעטמ םיירטמואיג םיתוויע םג םירצונ ךא

 ההובג ותוכיא ןכ רתוי חוטש ךסמהש לככ

 תוכזב האניק יררועמ ןיטינומל התכז ינוס .רתוי

 קר רומק ךסמה הב ,הלש ןורטינירטה תרפופש

 תוינרצי .(יכנא לילגמ עטק ומכ) יקפוא ךתחב

 תוארקנה תורפופש קוושל ולחה תווחא

 תורמלש ,(ד.ַד 50085) "תועובר תוחוטשיי

 רופיש תווהמ ןה ,תוירושימ ירמגל אל ןהש

 -שש קר לבח .תולבוקמה תורפופשל סחיב םוצע

 15 ,רתוי םירקי םיגצב קר תונימז ,הלא תורפופ

 .הלעמו שטניא

 עבוק ןכ לדוגה

 :רתויב הבושחה הלאשל ונתוא ךילומ הז לכ

 אוה שטניא 14 ךסמ !קקדונ ךסמ לדוג הזיאל

 -ות .רתויב לוזה סג אוהו םויכ יסיסבה לדוגה

 יכסמ ןיבל וניב הדירפמ תיתועמשמ ריחמ תפס

 תויוצר תונוכת םג םיקפסמ סבורש ,שטניא 5

 ,(יירדת בריי) םינוש םירדתב הלועפ ומכ ,תורחא

 שטניא 17 ךסמ .רפושמ טרס בחורו חוטש ךסמ

 סינטק סיגצ לש חונה ריחמה ןיב ,הרשפ אוה

 ךסמ .תמאב לודג ךסמ סע הדובע לש תויחונל

 .תינמז-וב בר עדימ גיצהל ךל רשפאמ שטניא 0

 -ומע ינש גיצהל רשפא תינחלוש רואל האצוהב

 -הל רשפא םייביתב .1:1 לדוגב ,הז דצל הז ,םיד

 תותינבו םהיטרפ לע םיבכרומ םילולכמ תואר

 -לא תונויליג לש השירפב ןנובתהל רשפא יסנניפ

 הלוע שטניא 20 ךסמ לבא .םילודג םיינורטק

 -וסמ אוה ,שטניא 14 ךסממ (!5 יפ) רתוי הברה

 .םוח טלופו בר למשח ךרוצ ,דבכו לבר

 -הו תויתואה לדוגש ךכל בל םישל םג בושח

 -מה תרירב בצמב) ךסמה לע תוגצומה תוימלצ

 לדוגל אלו הנחבאל סחי*תמ (ואותסאמ לש לדח

 תנדעתמ הנחבההו לדג ךסמה רשאכ .ךסמה

 ךסמל שטניא 14 ךסממ םירבוע רשאכ לשמל)

 לש הנחבאמ םירבוע תינמז ובו שטנא 7

 הברה הארת (1024%768 לש הנחבאל 0

 הדימב השעי רבדה לבא ,ךסמה לע סינותנ רתוי
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 תמלשומה הגוצתה

 ואד'ו תצאה 'פ'טרבכ :86ה6הההזא 'נחבלמ 4

 ההסחו65 צואה הוא

 256 0ס|סזיפ, עוזה !הסויסּבפוחש 650!ט%ו0ה דח6 ₪7960% 01 8 02 זי 6 (//:חטסטעפ)

 [₪640 א 0 1 800 א 0 [₪ 1,024 א 0 711,280 א 4 [25/14865% 8עסזפַטס 1[ 4860%2/66 טס 6

 וטף 8קוא15 קסז 50006 |0

 4 זס 32 (ו58. חוו הדר 36 32 (ו53, \ הו

 הדו 36 32 (₪150, חו

 הדו חח 32 (!8ה, /חו\)
 הדו 36 32 ((\-805. /חה ו

146801800 1-5 
 דו חת 32 (₪5, \ האו 1209 (ו5ה, חגו

 5380 (ו5ה, \הגו\)

 הדו חסה 32 (/\ -805, (חת\ו)
 53 805 (ש\-85, ו

 53 928 (שו -805, חו 53 928 (!5ה. סה

 53 928 (\-805, חו
 רסוז% קס/6ז9000 (1 -805, /31)

 דו 34020 (ו5, שחהו|

 וז הז

 /מ--- אסז הקפווס3סוס: דס סספזש 0065 חסז 5טקססזד חו ז050!טזוסה ב06 6010ז 06ק1ה פסח 8140004 (158, ה

 640 א 480, שוזה !חסויסּהפוחש (0!סזי כסק+ה 0
 [₪ 16 6ס|סז5 1 256 00!סז [₪ 64,000 60!סז5 [] 16.7 וו!!:סח 6ס0!סז5

 16 קא615 קסז 5900 ל |0
 דפסתה 514000/0032 (ח -805, 0ו)

 צסוזפא 200679000 (שו 805, הגו
 דו יפסח 32 153, םהאו)

 דו חסה 32 (6158, / חו

 הדו חח 32 (1 -85, /ח\ו) דפ ₪1160+ 01 8 0 7806 (כ05)

 2 ₪ 25/4865% םהטסז 8 4860%2/66 טז 6

 0 7 ד
 53 978 (ו9ג, סח 15 וו!גסח5 זה . 6

 5 לע 1%

 53 928 (1-805, שחה 8 0 1%

 , ן לש 1%
 \ 16% 00679000 [1 -805, הו ו =

 דו 36ה 32 (/1-805, /\)) 2. 7 2%

 א/א--- אסז הקקווספסו6: דחפ 0810 0065 חס1 5טקקסה 1ח\פ 18501טז:סח 86 6ס|0ז 061. 130861906 76600055 58 | 3 20
 (ופה. שחוו 8

 וטסס 080 [26ויסויחוההס6 סע ₪5 דע6 ו
 | קל 1,024 א 8 | |

 (16 00!סזפ) 256(77 60!סז9) (64,000 60!סז9) (16.7 חוו!!:סח 6ס!סזפ)

(851651)) 15 

 53 928 (ו5, ץחה\/|

 18 (510/051) 53 928 (5|6, \המ\)

158 ))851951[ 

154 )5!0/951( 

1-85 ))851851( 

 1-85 (0!5ש051]

 ו )
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 הארמהל םינכומ

 "| שדח םש
 הובחל
 הקיתו
 תצובקמ
 םוקאדא

 םוחתב ץראב תולודגה תורבחהמ :ףוסמ-םוקירב םשב ונתוא םתרכיה םויה דע

 .ץראה יבחר לכבו קשמה ירזגמ לכב תונקתהו תוחוקל םע ,םיבשחמה תרושקת

 :שדח םש ונל שי םויהמ

 מ"עב תרושקת תנאדא
 .םינותנ תותשרל תיעוצקמ הכימתו תורש ₪

 .םוקאדא תצובק לש קזחה בגה םע - דחא תיבמ םיללוכ תוושקת תונורתפ א

 .תומדקתמ תרושקת תויגולונכט םושיי ₪

 | יא ₪י55/ וכ - תו יא( קויפ (י)כו ו,

7 290722 

 03-5323220 :סקספ ,0 :ןופלט 51905 לאומש תעבג ,20 |וירוג ןב בוחר ,מ"עב תרושקת תנאדא
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 ליעל המגודב .תויתואה תנטקה יייע תמייוסמ

 -הב הוולמ שטניא 17-ל שטניא 14-מ רבעמה

 0.41-מ) 25%-ב לסקיפ לכ לש רטוקה תנטק

 תימלצו תוא לכ ןכלו (מיימ 0.31-ל מיימ

 םג ןטקת (תועובק תויביס תופמ יייע תורדגומה)

 .ירוקמה לדוגה יעבר תשולשל איה

 תוחיטב) הנירק

 תטלפנה תיטנגמורטקלא הנירקה לש אשונה

 ןיב סיזע םיחוכיוו הנורחאל ררוע בשחמ יגצמ

 -עב יכ הארנ אלו םיאפורו םיגולויב ,םיאקיזיפ

 -יפה .ןאכל וא ןאכל רתפי אוה בורקה דית

 -נא תומרב הנירק יכ ןימאהל םיטונ אל םיאקיז

 םיקזנל ורגל הלוכי ךכ לכ תוכומנ היגר

 ילילסמ תטלפנה הנירקב רבודמה .םייגולויב

 -רש יפכש ,םינורטקלאה תומולא לש הייטהה

 80 דע ץרה 60-מ םירדתה סותב ןה ליעל וניא

 - תיטנגמורטקלא הנירק לש היגרנאה .ץרהוליק

 ליינה םירדתהו הלש רדתל תסחייתמ - םינוטופ

 לש רדתל תחתמ הברה ,דואמ םיכומנ סיבשחנ

 -ונ ההובג היגרנאב הנירק .לשמל ,וידר ירודיש

 רמוחב םינורטקלאה תומולא לש העיגפב תרצ

 ךסמה תיכוכז לבא ,תרפופשה ךותב ירופסופה

 .תאזה הנירקה תא םוסחל הרומא הבעה

 -מב תויונש הכ דע וכרענש םייוסינה תואצות

 לש תוינידמ לע םיצילממ םיבר םינעדמו תקולח

 ."השענ רבכ קזנה יכ הלגנש ינפל עונמל יאדכיי

 -לא הנירק תעינמל רתויב לבוקמה ןקתה

 .ןוקא ידבשה ןקתה אוה גצהמ תיטנגמורטק

 ןקתב םידמוע סויכ םיקוושמה םיגצה תיברמ

 ריחמ תפסותב ,לכ ךרדב ,ךורכ אל רבדהו הז

 פוש הז ןקת !אל המל ,םצעב ,זא .תיתועמשמ

 -קה תא םג הליבגמ אוק 1[ הסריגהו הנורחאל

 רדת ומכ (81₪) דואמ םיכומנ םירדת לש הניר

 -מה .תיללכה למשחה תשרב גגוחש רה 0

 -אה ןכש ,רתוי דוע הזע ₪15 אשטב תקולח

 .רתוי דוע תוכומנ הב תוכורכה תויגרנ

 לדוג איה הלחתהה תדוקנ :!רוחבל גצ הזיא זא

 ביצקת יייע לבגומ אל התא םא .ךלש ביצקתה

 שטניא 15 גצל אוה ןושארה דעצה ,יטסילמינימ

 -וח חוורמ סע ,רדת-בר ,(ןורטינירט וא) חוטש

 -יא 17 גצל אוה אבה דעצה .מיימ 0.25 לש םיר

 תיביטקרטא הרשפ הווהמ ליעל רומאכש ,שטנ

 ,דחוימב םייפרג םימושיב קר .ריחמל לדוג ןיב

 -יס ,יופימ ,םייבית ,תינתלוש רואל האצוה ומכ

 -ודה יפלא תא עיקשהל יאדכ ,המודכו היצלומ

 21-20 לש םיגצל התיכ תולעל םישורדה םירל

 לדוגב תודקמתהה יכ אדוו הרקמ לכב .שטניא

 םירטמרפה לש תובישחה תא תשטשטמ הניא

 אל אוה סא רקיו לודג גצב עיקשת לא .םירחאה

 לדוגש וא שורדה םירדתה חווט תא ךל קפסמ

 לככ .ההובג הנתבאל שרדנהמ גרוח ולש הדוקנה

 -תל תואנעקרמ שמשל וילע רתוי לודג גצהש

 .ףסכה לע לבח תרחא - רתוי תויתוכיא תונומ

 0 ו )
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 תמלשומה הגוצתה

 לצא רזוח רוקיב

 םיצברגה םיפיטרכה

 רביירג יבצ םוגרת

 התיה ,תונורחאה םייתנשה ךלהמ

 םיחטשהמ דחא תיפרגה הרמוחה

 -מה תרגסמב רתויב סיימנידה

 -תה יאשונמ דחאו ,ישיאה בושח

 -ופה .ףנעב רתויב סיבושחה תורח

 לש | הליגו יתלבה | תוירלופ

 הלדנ יתלב ךרוצ הרצי ,ייתונולחיי

 לש תושירדב לפטל םילגוסמה ,ואדיו יסיטרכב

 תוצרה תוינכותהו ,(001) יפרג שמתשמ קשממ

 -יא םיבשחמ ישמתשמל .תאזכ הביבס תחת

 -לא תונוילג ,םילילמת ידבעמ םיעצומ ,םייש

 רויצו טוטרש תונכות ,סינותנ ידסמ ,םיינורטק

 ,הקיפרגה תרהט לע סלוכ - תונומת ידבעמ ןכו

 .תוחפל םיעבצ 256 תלעב היצולוזר סישרודה

 ויהש ,םייתרוסמה תאא\אום שת יסיטרכ

 וצרש ולעפש תוססובמ תוינכותל ידמל םיבוט

 -צל ידמ םייטיא טושפ תויהל וכפה ,סוד תחת

 .הנכות ירצומ לש שדחה רודה יכר

 <ורתש ,תמייק הנוכמ תונשל הצור התא סא

 רתויב תוריהמה םיכרדה תחא ,י'תונולחי תחת

 סיטרכה תא התיכ תולעהל איה רתויב תולקהו

 היושע ,"תונולחייל ןוכנה יאמה תריחב .יפרגה

 רשע יפ דע שולש יפ הלודגה הצואתל איבהל

 -שה ול ןיא .יטרדנטסה 64 ה סיטרכ רשאמ

 ,רתוי ריהמ ןנוכל ומכ ומצע דוביעה לע העפ

 ,רתוי ריהמ ןורכיז וליפא וא רתוי הריהמ מייעי

 הביבסב רקיעב ,רתוי הריהמ ואדיו תגוצת ךא

 ישיאה בשחמה וליאכ תוארהל הלוכי ,תיפרג

 .םידיאורטס תוקירז לביק ךלש

 -יש קוריחב םימחול הקיפרג ירצומ לש םיקפס

 -ושה סש סוקמ ,י'תונולחיי לש הז קושב םיינ

 תביבס .ידמל םירצק רצומה ייחו םירצ ,םייל

 הכפה ,ואדיוה יסיטרכ יקפס לש תוריכמה

 רתוי הריהמ ,רתוי ההובג היצולוזר תלעב תויהל

 -טב םישודיחהו םירופישה .םיעבצ רתוי תלעבו

 יבג לע הנומתה תגצהב םידקמתמ ,היגולונכ

 -יפ המכ הנשמ אלו ,ההובג תוריהמב ךלש גצה

 -יט השענ םיפסונ םיעבצ המכבו ופסונ םילסק

 הלעת "תונולחיי לש הגוצתש איה החטבהה .לופ

 עבצה קמוע והמ לדבה אלב ,ייתחא הכמייב

 .היזולוזרה יהמו

 םיעוציבל םיידועי םירביירד
 םיילמ'טפוא

 םינקתה םישרוד ,ייתונולחיי ימושייו ייתונולחיי

 תקפמה סיטרכל דחוימב םימאתומה הנכותל

 -ונ ,הגוצתה תוריהמ תא ריבגהל ידכ .גצה לע

 תולועפ ,יפרגה ץיאמה יסיטרכ סמצעל םילט

 -שב שומיש סישועו ,0ק-המ תוטושפ תויפרג

 ,ןאכ סג .ואדיוה סיטרכ יבג לע םידחוימ םיבב

 תוליעי וזיאב :יטירק תויהל ךפוה ואדיוה ןקתה

 ,ואדיוה סיטרכל תולועפ ריבעהל אוה לגוסמ

 הנעצבתת רהמ המכ - הז סיטרכל ועיגהשכלו

 וסינ םייפרג םיסיטרכ יקפס המכ !םש תולועפה

 םיעצמא תפסוה ידי לע םהירחתמ לע רובגל

 -ומ ךסמב יילויטיי ;(200%1) בירקת תנומת :ומכ

 -המ המכ .דועו םיידוחיי םינפוג ;(ק%4א) בחר

 -יז אוהש ,/א\או-ב שמתשהל וטילחה םיקפס

 תרימשל ,רתוי רקי םגו רתוי ריהמ ואדיו ןורכ

 -ידה ןורכיזה םוקמב ,ןורכיזב םייפרג סינותנ

 -אה לא ורזח םה תאזבש ןבומכ .(פא\או) ימאנ

 -תו .תוריהמ :םינכרצל רתויב רורבה יעצמ

 רשאכ הדידמ תרב תויהל תכפוה תוריהמ

 תועצמאב סינחבנ "תונולחיי תחת סיעוציבה

 .ןיזגמ ק6 לש ו/זאממאס₪א ינחבמ

 יעוציב תדידמל תויסיסב תושיג יתש תומייק

 (םאסאגאואא) סינחבמ ףסוא עוציב :בשחמ

 ידכ תונשינו תורזוח תולועפ עצבמה ,יטטניס

 תשיג דגנמו ,בשחמה עצבמש הדובע תוקחל

 תוינכות לצנמ רשא ,םימושייה ינחבמ ףסוא

 .ףלרהל | םיושע םישמתשמש תויתימא

 ,:טטניס םינחבמ ףסוא אוה ,ו/ואפמאסז 1

 לש תוירקעה תויפרגה תולועפה תא דדובמה

 תדידמ ךות ץרהו רוזח םיצירמ ותוא ,"תונולחיי

 ךותמ .ןותנ ןמז ךלהמב העצובש הדובעה תומכ

 -ללו תויפרג תולועפ לש הזילנא לע תוססבתה

 ו/זאפמאסא-ה ,קושב םיליבומ י'תונולחיי ימוש

 -גה תולועפה תיברמ לש תואצותה תא ללקשמ

 לש דיחי ןויצ איצוהל תנמ לע תובושחה תויפר

 08478105 -ה הז .יפרג סיטרכ יעוציב

 ו

 הדימ תמאל ךפהש רפסמה

 תלבוקמה הדימה תמא תויהל ךפה הז רפסמ

 ריהצהל לוכי קפס םא .םיסיטרכה יקפס לצא

 -יפ הגמ 50 ףא וא 30 ,15 עצבמ ולש סיטרכהש

 תא םישרהל יושע אוה זא יכ ,הינשב םילסק

 -מב ודקמתה תורבח םיבר םירקמב .קושה

 סיהובגה ו/אא(48% ינויצ תלבקל םהיצמא

 חרכהב הז ןיאש ןבומכ ;םילגוסמ םהש רתויב

 - רת/]ך3ך;נענ3ַ35= ב א1ך>ךנ>ְָּר אג ווו4|45[]1ש7ץנבנב2 27 -ק-;-חח₪₪.₪.₪.[.₪.₪.=.=.=.=..₪.₪.₪.₪.[₪ח₪ח=₪=₪=₪₪₪ 0 ..00| מ-2000



 ןיב המאתה ןיא רשאכ תוררועתמ תויעבה .עורג

 ןיבל וצתוא!גמא-ה ידי לע רדגומה םומיטפואה

 -מב ףירהל הצור ךמצע התא סתוא םימושייה

 .תכרע

 םיסיטרכה יעוציב תא םיקפסה םיציאמ דציכ

 אוהש ןורכיז טעמ שי יפרג סיטרכ לכל ?םהלש

 -יז ותואב םיאצמנ םילסקיפ רשאכ .ךסמל ףוחמ

 יבג לע הרוק וניא רבד ,ךסמל ץוחמש ןורכ

 סיטיב תנומת קיתעהל יושע יפרג ץיאמ .ךסמה

 הפצנה ןורכיזה עטקל ,ךסמל ץוחמש ןורכיזהמ

 תלגוסמ מייעיה רשאמ רתוי רהמ - ךסמה יבג לע

 לע .יטרדנטסה ורעה ךרואל םילסקיפ קוחדל

 -וא םקמל יושע ןקתהה ,יפרג ןורכיז תנמטה ידי

 שומישב ויהיש םיבר םייוכיס שיש םיטקייב

 -יווה ןורכיזב - רתוי הברה שיגנ סוקמב ,רזוח

 .ךסמל וחמש ואד

 -אנ ,ןומטמב רתויב בוטה שומיש תושעל ידכ

 לש ףסוא סע דדומתהל ןומטמה יננכתמ םיצל

 -לצ :ןימטהל סהילע םיטקייבוא ולא .תולאש

 וסיטיב תופמ וא טסקט יוות ,םינפוג ,תוימ

 הרוקתל סורגל הלוכי המיאתמ הניאש הריחב

 -כו ,ןומטמה לוהינב זבזובמ ןמזלו רתוי ההובג

 .רתוי םייטיא הקיפרג יעוציב - האצות

 -וקנ ףיסוהל תולוכי ןה דציכ ודמל תורבח המכ

 \אזאא(גתא 6878105-ב ןהיסיטרכל תוד

 לש סימושייב םהיעוציב תא ופקיש אל רשא

 תזורחמ תנמטה ומכ ,תויגטרטסא המכ .שממ

 -הל ידכ קרו ךא וננכותש הארנ ,תילאוטסקט

 תונורתי לכ אלב ,ואןאא(גאא-ב תודוקנ חיוור

 , .םישמתשמל

 -ואב (תאז תונכל ןתינ ןכאש יפכ) םיפויזה

 תקולחמב יונש אשונל רהמ וכפה ,היצזימיטפ

 -ומל וסחיתהש ונעט םיקפס .הישעתה לכב

 -ומ לע דחאה ועיבצהו תנגוה אל הרוצב סהירצ

 סיצעויו וז הישעתב םיחמומ .ינשה לש וירצ

 .םירחא וא ולא םינרצי לש סדיצל ונפ סהינימל

 ושעש תורבח ''ףושחליי ומייא ףאש הלאכ ויה

 .םהלש הנכותה ינקתהב סינוש םיקירט

 הריוואה רוהיט

 תכרעמ הנימזה ,הריואה תא רהטלו תוסנל ידכ

 -רכ תא איבהל סינרצי הנומש 6 6 אמ

 -וימו "'תונולחייל םיציאמכ םישמשמה ,םהיסיט

 ,ןהלש הנכותה ינקתה תאו ,158 ץורעל םידע

 ,"תונולחיי לש 3.1 הסריג תחת לועפל םידעוימה

 ,"ךרועה ירחבניי םנמזב ויה הנומשה לכ .יוסינל

 -מנ םהלש הנכותה ינקתה לש םירזיימיטפואהש

 ונא יכ רסמנ תורבחל .הלאש ןמיסב כייחא ואצ

 -אב ןהו ואנאפמאס8-ב ןה יוסינה תא עצבנ

 םע .םייביטקא ''תונולחי ימושיי רפסמ תועצמ

 לכתסנ ונאש םיקפס סתוא תא ונרהזה ,תאז

 םא ,תוזולנ היצזימיטפוא תוקינכט לע בורקמ

 ונשמתשה .ןהלש הנכותה ינקתהב הנאצמת

 וללכש הנכות תוליבחב ןכו ואאממא₪זז 3.11-ב

 תמלשומה הגוצתה

 תא  ,טפוסורקימ לש | 8%א68 תא

 תא ןכו 5טקפתמ455 תא ,60 תש

 -בנ ולא תונכותמ תחא לכ .גאו] קא0-ו 5

 סיעבצ 256-בו 8008600 לש היצולוזרב הקד

 תואצות .ןהלש תוירוקמה לדחמה תורירב סע

 תוקינכט המכ סנמא יכ וארה ,ונלש םינחבמה

 -ינ תא הלעמ ףוחדל תויושע היצזימיטפוא לש

 -יעה העפשהה סלוא ,יפרגה וצזאא(ג תא דוק

 ונניא .ימוימוי שומישב אקווד איה םהלש תירק

 -ינה ןיבל ואנצא!גאא ןיב םילדבההמ םיעתפומ

 לש דוקינה .םימושייב שומישה ךלהמב דוק

 הדידמ השעמל אוה 6874105 אא( גתא

 סצעב םימושייה תצובק .תיפרגה תוליעפה לש

 ןנוכה ללוכ ,ישיאה בשחמה לכ תא תלגרתמ

 עצוממה דועב .יזכרמה ןורכיזהו מייעיה ,חישקה

 ףסוא לע ססובמ ואזאאוגאא-ה לש ללקושמה

 הדלונ הריזשה חיגולונכט

 םועש יוארה ןמו היזיולטב

 תוגוצחב .ראשת םג איה

 תא תקבטמ אל איה בשחמ

 הועורדה חוביציה

 גצב חכשוממ חוננובחהל

 קר ונשמתשה ונא ,םיירלופופ םימושיי לש בחר

 יוסינה תא עצבל ידכ םימושיי םתואמ קלחב

 לכש ,אוה ונתוא דירטמ ןכש המ .ןאכ גצומה

 .תוביציה לע עיפשמ הנכותה ןקתהב הלק העיגנ

 7ַ8ַ] | סיטרכל הכרענש הניחבה :המגודל

 -ינה תא לביק רשא ,08 105 דג 0

 שומיש ךות ו/אא!ג8א-ב רתויב ההובגה דוק

 תעב עקתנ טושפ אוה ךא ,ולש לדחמה תורירבב

 .א081,-ב שומיש

 תויביטרוגיפנוקה לדחמה תורירבב שומיש תעב

 תא פזגאוסאפ-ו צפח601.א5, 0]080₪ ולביק

 סימושייה ייוסינ ךלהמב רתויב ההובגה דוקינה

 \בקמ הווה ןכא ולא תונכות לש דוקינה .ונלש

 דואמ תובורק ויה תואצותה ןכש ,ידמל האנ

 אומחצמט5, לש םיסיטרכה .הינשל תחאה

 אטאופפא אזאפ לשו אגדנסאג סמפזסא

 לכב לבא רתוי יטיא טעמ ,ינש סוקמל ועיגה

 -צה אלש 471 לש סיטרכה .שגרומ שרפה תאז

 לש לדחמה תרוצתב םייוסינה תא םייסל חיל

 םיסיטרכה תצובק ןיב סש יא עיגה ,םיגתמה

 רחאל קר תאז םלוא ,הינשה הצובקל הנושארה

 רחאל ,ןכו הרבחהמ הבורמ הכימת הלבקתהש

 אל וב הרושקה לדחמה תרירבש ,גתמ והשויאש

 -מב םוקימה .הבוכ - םוקמ םושב המושר התיה

 דוקינה רשאמ רתוי יתועמשמ הובגה בק

 -וח םימושיי ייוסינש םושמ ,סיטרכ לכל ישיאה

 איבהל םילוכי ויה "יתונולחייב םינשנו םירז

 סיטרכהש רחאל .זוחא השימח דע לש םייונישל

 תא םילשהל חילצה ךכו ,יוניש רבע אז לש

 חוורמה הוויה ,"תונולחיי לש תומישמה תליבח

 יטיאה ןיבל רתויב ריהמה יפרגה סיטרכה ןיב

 .זוחא הנומש קר רתויב

 היצזימיטפואל תמזגומ תושיגר

 םינתינש הנכות יגתמ לש ברה רפסמה ללגב

 לע לכתסהל ונטלחה ,א71 לש סיטרכב יונישל

 רתוי בוט טולקל ידכ ,בורקמ רתוי ולא םיגתמ

 לע היצזימיטפואה תוקינכט לש העפשהה תא

 בצמל םיגתמה לכ תא ונרבעה רשאכ .סימושייה

 רתויב יטיאה היה 411 לש סיטרכה ,יירוגסיי

 תוליבחה ראשב יעצמא היהו 811[ ק80 תצרהב

 -כה ,קולד ןוגילופה תיצפוא גתמ סא .וידחי

 ייוסינב .רתויב ריהמה תויהל ךפה סיטר

 יוסינש םושמ הארנכ ,00 51 סא גוא-ה

 תורוצ לש רכינ רפסמ רצוי 6081.כ6\וא-ה

 תא ונרבעהשכ .יולימ תושרודה תוליגר יתלב

 ןוגילופ תכימת ןכו יירוגסיי בצמל ₪1דא(גק גתמ

 בצמב םינפוג תנמטה לבא ,יירוגסיי בצמל

 -גה דוקינה תא 411 לש סיטרכה לביק ,ייקולדיי

 5טקם88455-ה ייוסינ .\או] ק80-ב רתויב הוב

 סושמ תויצזימיטפואה ךלהמב הברהב ועגפנ אל

 טעמב קר תשמתשמ םסינותנה דסמ תינכותש

 .תויפרג תולועפ דואמ

 -יווב ןותנה אשונ ראשת סלועל היצזימיטפואה

 םיסיטרכב ונכרעש םייוסינה לע ססבתהב .חוכ

 ,םינפוג תנמטהלש הנקסמל ונעגה ,םימייוסמ

 תיללכ העפשה שי ,םויכ תעצבתמ איהש יפכ

 -חא תוקינכט רשאמ םימושייה לע רתוי הלודג

 איה ונתנקסמ ןכ ומכ .היצזימיטפוא לש תור

 -ינ לש בוליש לביקש סיטרכב שמתשהל ףידעש

 -ייה ףסואב הובג דוקינו הובג ואזאא/גףא דוק

 .םימוש

 השדח הסריג אצת ,הנשה רתוי רחואמ

 תוקינכט המכב שמתשת רשא ,ו/זאפמא6-ל

 קלסת םגו הקיפרג יעוציב תדידמל תוינשדח

 ןכ ומכ .היצזימיטפוא לש תויזבנ תוקינכט המכ

 - \שןאפדסאמ לש הנושארה הסרגה תא ררחשנ

 .םםא6הא(ג תא ייוסינל םימושיי ףסוא הווהמה

 םייפרגה םיסיטרכה הנומש ןיב םילדבהה דועב

 סילק ויה םימושיי לש םייללכה םיעוציבב

 ןיב םילתועמשמ סישרפה וניאר תאז לכב ,דבלב

 תויצקנופב בר שומיש םישועש סינוש םימושיי

 בושח ,סוקמ לכמ .60851 סאאוא ומכ ,תויפרג
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 הנכותה ינקתה לש סתוביצי תא אדוול רתו*

 ,יפרגה סיטרכה םע דחי םיעיגמה (סת1/םמ5)

 .י'תונולחיי ימושיי תיברמל םתומיאת תא ןכו

 -תה תוכיאמ םג עפשותש יאדכ ,סיטרכ ךתונקב

 -יה לע ךומסל ןתינ הדימ וזיאבו ,תינכטה הכימ

 ןבומכו תוירחאה גוס ,ימוקמה קפסה לעו ןרצ

 .ריחמה

 הדז 6 קז65 דה 0

 ידי לע ענומ ,8799 בהייראב וריחמש סיטרכה

 .32 ךאמ - הרבח התוא תרצותמ יפרגה בבשה

 הסרגה תא 411 תרבח ונל החלש יוסינה יכרצל

 פן"

 צדו -
 ןח כ ו ו |

7 ₪0 ₪ 8 ₪ ₪ | 
| 

| 
 א 68 ראן וטו ד 1 .

 תמלשומה הגוצתה

 הסרג - ייתונולחייל הנכותה ןקתה לש הנורחאה

 ,ולש לדחמה תורירבב שומישב .2.0 80110 5

 ןוילימ 16.2 לש האצותל קניז ורפ הרטלואה

 -יא תוריהמ סוקמ לכמ .ואזאא(/ג8א-ה דוקינב

 עקתנ ,פא651, 4.0 לש ימושייה עטקה .לכה הננ

 -ופה תכימת התיה הלקתה תביס .עקתהו רוזח

 ,לדחמ תרירבכ לעפומה גתמ - 411 לש ןוגיל

 ילעב םיטקייבוא אלמלו טטרשל הדיקפתש

 טקילפנוקב התיהש הדבוע ,הליגר יתלב הרוצ

 בצמל גתמה תא ונרבעהש רחאל .8א051-ה לע

 ,םימושייה לכ תא ורפ הרטלואה םייס ,יירוגס"

 8:29 לש ןמזב םוכיסב ינש םוקמל ועיגהב

 הד לש וצזאא!ג אא -ה דוקינ םג תאז סע .תוקד

 וז"

 ירחא טעמ - ינש סוקמל ואיבהו ,דרי

 .סזגאוסאפ 51 דיה קס

 הלעש גאבב הצוענ היעבה ,471 תרבח ירבדל

 .הנכותה ןקתהב תרחא הלקת הנקות רשאכ

 איה 471 לש ןוגילופה תכימת סע ונלש היעבה

 לש תוארוהה רפסב דועית םוש ןיא םצעבש

 רחאל קר ןורתיפה לע דומלל רשפא .רצומה

 ,11 תרבח לש תינכטה הכימתל םירשקתמש

 .885-ה תועצמאב וא ןופלטה תועצמאב

 רכינ רפסמ שי ורפ הרטלואל ולא תויעב ףא לע

 סע עיגמ אוה .ידמל תויביטקרטא תונוכת לש

 דע לש היצולוזרב ךמות אוה ,שאגא| לש ;אּפ

 1024 768 ;םיעבצ 256-.בב"ב 4
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 רשפא ףוס ףוס 2 תאמו 404%? ט52%
 סיטקייורפ המכ להנל
 הבוהו ליבקמב
 66 ליי ותוי

 תואצות

 להנלו חקפל חילצהל ;החלצהל ךלש חתפמה - 634 לש םיטקייורפה לוהינ תונכות
 .םיבכרומ םיכרעמ לע הבר תוליעיב טולשל חילצהלו ,המר לכב סיטקייורפ

634 - 
 לוהינ דומילל םייאמדקאה תודסומה לכ יי'ע הצמואש הנכותה
 םיכרצל הנכותה תמאתה .בשחוממ םיטקייורפ לוהינו םיטקייורפ
 םהיניב רשקל ,ליבקמב םיטקייורפ רפסמ להנל ךל תרשפאמ ךלש
 פפפ-ב תכמות 6ג-5טקשפ 60)80ד תנכות .תובכרומ תוכרעמ ץירהלו
 .0\.א₪11288-ו המצועה תבר ורקמה תפש בוליש ךות סוג.-ו
 ןוחבל לכות וישכעמ ."3.1 תונולח" תביבסב תירבעב תדבוע הנכותה
 ,תיוז לכמ ךלש טקייורפ לכ
 להנל ,םיביצקת להנלו רחמתל
 תומישמ עובקל ,םיבאשמ
 ירדס תא ןגראל ,סינמז תוחולו
 ,םיצמאמ תוצקהל ,תויופידעה
 ,םייניב ימוכיס ,תוחוד קיפהל
 - דועו םימשרמ ,תואלבט
 המיהדמ הקיפרג תרזעב לכה
 ללוכ םינפוג רחבמו
 ,םיעבצ ,תירבע
 .עקר תוינבתו םילמס

 הוו"

 !חילצהל לק ךכ לכ .64 תונכות

 07 א - ₪8 +1 3 6 5
 תותיפל טקייורפה תולע תא ךירעהל ךל רוזעיש יגטרטסא ילכ אוה
 סוקמב .וילותיחב טקייורפהש בלשב דוע 'זטפ-פטאח תטישב הנכותמ
 תויבקעו תויתימא תוכרעה לבקת ןטב תושוחתו םישוחינ לע ססב תהל
 סוחתב רבעב ועצובש םיטקי*ורפ 13,000 לש עדי רגאמ לע תוססובמה
 חותינ ,סינוכיס חותינ ,םיילכלכ םילדומ תונבל לכות ךכ .הנכות ירצומ
 הנכותה יביכרמ לכ .ינדי תויולע בושיח ףאו םדא חכ בושיח ,יפסכ
 ןכ ומכ .הכרעהה תואצות תגצהל םייפרגו םייאלבט תוחוד םיקפסמ
 תוכרעה םסיסב לעו (68365) הכרעה ירקמ רוציל הנכותה ךל תרשפאמ
 :ךדיב רבכ תירקיעה הלאשל הבושתהו .(וש[!31 /[?) ייםא המ'
 ואל וא טקייורפל סנכיהל

 607 4 - ץ> ] ה ים מ 3 6 6
 שי וישכעו .טקייורפה תא ךמצע לע תחקל תטלחה הבוט העשב
 ,תצמואמ הדובע לש תועובש םוקמב .תטרופמ חותיפ תינכות ןיכהל
 םיבאשמ תויונמוימ ,תולועפ לש יגול רדס ,םישורד םיבלש תנכה
 הדובע תוינכות ךל שי דימו ₪א-פ.אאאואספ -דועו םישורד
 לכ וא 6א-₪5דואוא08 לש 'ורקמ' תוכרעה לע תוססובמה תוטרופמ

 דבוע התא ובש 'חתפמ להוע ךמס לעו תרחא 'ורקמ' תכרעה
 תואלבט ,םינוש םיטמרופב תינכותה לש הגצה ךל תרשפאמ הנכותה
 ךשמהו יגולונורכה רדסה ,המישמ לכ רובע הדובעה תויוגלפתהו
 הרבעהל תנתינ תקפומה תינכותה .תוליעפו המישמ ,בלש לכ לש
 ותו ,]ונכתה בלש רמגב ,ףסונב .םיטקייורפ לוהינל םילכל
 .ןוכתה תואצות יפ לע טקייורפה ךשמה לש תשדוחמ הכרעה עצבת
 !תוליעי וז

 בושח דעצ תישעו ךל תומיאתמה תונכותה תא וישכע ןמזה
 :יכ ,המידק לודגו
 .סינותנ ירגאמו חותיפ ילכל םלועב הליבומה הרבחה איה 6 =
 .הכימתו תוריש תמרב 1 רפסמ הרבחה איה 6 =
 ךרזה תא ןינפב תוללוס 6א לש תונכותה לכ =
 .ןךתעקשה לע רמוש התא ךכו םיידיתע סיחותיפל
 תואמ דע ךסוח התא 6ג לש הנכות הנוק התאשכ .
 .הלופכ הרומת לבקמו םירלוד

 מ"עב תוכרעמ .יב.יד.רא י'ע תוכמתנו תוצפומ תונכותה
 03-6390054 .סקפ 03-6390055-לט

 ביבגא - לת 18 לביר 'תר [ה][ס]8)

 מממ

0 
 ו ו

 מ"עב לארשי 6 א

 ,03-5373986 דנלרטויפמוק ,03-298672 קתעמ ,03-5372929 תינלכ ,03-5374380 הקינורטקלא .ד.א.* ,03-6410351 ןונויד ,03-5288281 גאב :ביבא לת :םישרומ םיקוושמ תמישר

 ,03-5518897 םי תב :גאב תויונח תשר ,04-410286 םיבשחמ דיתע ,04-246476 ןדורקימ ,04-517878 קוויש ןגמיא :הפיח 07-793436 02-257828 באז לוק ,03-793252 גאב :םילשורי

 .09-913655 קתעמ :הננער ,08-471437 תובוחר ,03-5490720 ןורשה תמר ,08-405808 הנויצ שנ ,09-625826 הינתנ ,09-911184 אבס רפכ ,03-5708174 קרב ינב
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 -בצ ןוילימ 16.7-ב 8008600-ו םיעבצ 65,536-ב

 רתוי לודגה ייילאוטריוו ךסמיי םיקהל ןתינ .םיע

 "ןולחיי שמשמ גצה הז בצמב .יתימאה ךסמהמ

 -לווה ךסמה ךותמ עטקב תוננובתהל הזזה-רב

 העיצמ ,6אצ5ד41 0= אד5 תיצקנופ .ילאוטר

 -ופ רשאמ רתוי הברה םידח םיידוחיי םיטנופ

 טילחהל ךילע היהי .ךסמ לש םייטרדנטס םיטנ

 לש ןוכיסה תא םיווש םיפסונה םיעצמאה םאב

 .םירידת הנכות ינקתה יפוליחו תומיאת יא

 אז
 ו

 -מה יפרג ץיאמ סופיטמ סיטרכ אוה הז סיטרכ

 ןכו ,6ו8805 /0016 620-5426 בבשה תא ליכ

 45 לש תוריהמו 1א8₪8 ןב עתגא ןורכז

 -אמ ,"תונולחייב ןקתומה הרקב חול .תוינש-וננ

 עבצה קמוע תאו היצולוזרה תא תונשל ךל רשפ

 ןורכיזה לדוג תא םלוא .םינפוגה לדוג תא ןכו

 ךמות סיטרכה .ביחרהל ןתינ אל סיטרכה לש

 ,640%480 לש היצולוזרב םיעבצ ןוילימ 16.7-ב

 ,800 א600 לש היצולוזרב םיעבצ 65,536-ב

 -בו 1024א768 לש היצולוזרב םיעבצ 256-ב

 -בצ 16-ב ךמות אוה 1280%א1024 לש היצלוזר

 .דבלב םיע

 םיסיטרכה תמישר תיתחתב ןי*וצ ליינה סיטרכה

 -ייה תרגסמב ןהו ו\זאא1!ג8א-ה תרגסמב ןה

 עצמאל עיגהל חילצה אוה סוקמ לכמ .םימוש

 סא .4או] ק₪0-ב דבעש ימושייה קלחב הרובחה

 סיטרכ ,"תונולחייב יטוזקא רבד סוש השוע ךניא

 םיעוציב ךל ןתי ,5149 בהייראב וריחמש ,הז

 .סינגוה

 תזה 0

 928 שידחה יפרגה ץיאמב שמתשמ הז סיטרכ

 תא הביחרה ע1גאוסאפ תרבח ,םוקמ לכמ .3

 הגמ
 םילסקיפ
 הינטל

 4-6 8 10 12 ו 6

 ו )
 1993 'יטפס לארשי 0

 אוה4סא5 'צ'אמ לש םי'עוצ'יב תאוושה

 ט\ .\/וחססוטפ ימושי ןחבמ

 תמלשומה הגוצתה

 תובחרה תועצמאב ,83לש | הנכותה ןקתה

 -יהו םיבוטה םיעוציבב הארנ ןכא הז .הלשמ

 .סיטרכה לש םיביצ

 טייב הגמ תפסוהל ץירח שי 5154178 ק80-ל

 -רל רשפאמה (5150 וריחמש) שאו לש דחא

 ןוילמ 16.7-ב דובעל 8008600 דע לש היצולוז

 -בצ 65,536-ב 1024768 לש היצולוזרל ,םיעבצ

 -בצ 256-ב - 12801024 לש היצולוזרלו םיע

 .םיע

 ןה ינשה םוקמל עגה הז סיטרכ

 םילסקיפ 12.6% 087165 \וזאא/ג א-ב

 511.69 לביק וב ,םימושייה ךרעמב ןהו (הינשב

 תא טעמב ךא םידקמ אוה רשאכ ,תודוקנ

 ריהמה היה אוה .סאסמופ תגחתםאחמוד צג

 ישילש םוקמל עיגהו ,םא681-ה סושייב רתויב

 אוה .500588485-בו 60851 קאש ימושייב

 שמחכ סלוא או[ ק80-ה תצרהב קר טעמ עלצ

 לש ריחמב .471-ה - ליבומה ירחא דבלב תוינש

 -ונ 5150-ו ,ןורכיז לש 1א18 ליכמ אוהשכ ,9

 סזאאוסאפ -ה | ,ףסונ טייב הגמל םיפס

 -מב סינייוצמ םיעוציב בלשמ 57541 0

 .ןיטולחל ריבס ריח

 וז 5 תקן מ 6

 1זד תרבח לש 468014 בבשב שמתשמ סיטרכה

 ,ןח לש בבשה .צחא4א לש 1א8 םע עיגמו

 -מה סידבעמב רתוי העודיה הרבח המצע איהש

 18% לש טרדנטסה לע ססובמ ,הלש םייטמת

 םע רכמנו ,(בחרומ יפרג ךרעמ) א64 ארקנה

 ורבע רשא 1זד ידי לע םיקפוסמה הנכות ינקתה

 -רל עיגמ סיטרכה .סלוקרה תרבח ידי לע יוניש

 -בצ 16-ב 1280%1024 לש תילמיסקמ היצולוז

 זכרמב היהש סיטרכה והז .1א18 81 סע םיע

 -הש ןוויכ ,םירופס םישדוח ינפל ףנעב חוכיוה

 םירושק ויהש הלא ויה ולש הנכותה ינקת

 תואסרגב ושמתשה םהב "...םילעושה ירופיסייב

 ₪ 730ה:05 \:חחוהזא

 תוקד:תונש> 0

 דו ₪ז8קחו05 ()!!ז8 זס

 6 0וח8| 10805 601זטחוא|

 םואחוסחס 5168וח זס

 ןרסזסט|65 בזו 0

 [/ו610805 [>ז8חוו0ז 8

 אסו עס!ּבחופ //ּבזכ10 |טפ

 זאטחוספז וחש 89% =

 כזסהוס -הזפחהו[

 -מב שמתשמ ןחבמה) .יאזאפמאסה לש תומדוק

 ךהט 0טוסא 880\ושא העודיה ללמה תזורח

 .(יסא תתוקמפ סשממ דפ 1.2 6

 -רה תרבח ונל הריבעה ,םייוסינ לש הז בבסב

 -קש תויצזימיטפוא אלב הנכות ינקתה סלוק

 דוקינל .עיגה 683175 6ג5פ-ה .תויר

 אוה .הינשב םילסקיפ הגמ 8.7 לש וש אאוגםא

 26-ו תוקד 8 לש תוריהמל בר ישוקב עיגה

 טאג -ה םע דחי ,םימושייה ייוסינב תוינש

 הובגה דוקינל עיגה אוה תאז סע .אד] לש 0

 ינשה ןויצה תאו 0081.קאגוא ייוסינב רתויב

 .םירחאה תויצקילפאה ייוסינ לכב ישילשה וא

 -רכ ,צאג א ןורכיז 1188 םע ,5399 לש ריחמב

 תרומת ידמל םיבוט םיעוציב ןתונ הז סיט

 .ינויגה ריחמ

 דפ מאומה 8

 לש 1א8 סע עיגה 5399 וריחמש סיטרכה

 .83 תרצותמ ץופנה 928 בבשב שמתשמו ו\או

 -מו 83 תרבחמ םיעיגמ תיפרגה הנכותה ינקתה

 :יונישל תנתינה דבלב תחא היצפוא םיקפס

 -ישה תוריהמ תא הריבגמה ,ןוגילופב הכימת

 -וימ תורוצ ילעב םיטקייבוא לש יולימהו טוטר

 בצמ איה וז היצפוא לש לדחמה תרירב .תודח

 םירקמה רתיש ומכ ,תדעותמ איה ןיאו ,יירוגסיי

 תא םיליעפמ רשאכ .53 לש הנכותה ינקתה לש

 ושזאא/גאא-ה תאצות הצפק ,ןוגילופה תכימת

 -יפ הגמ 14-ל 9.8-מ א!םדהמז)5 68/7165 לש

 שמתשמל חוור לכ וניאר אל .הינשב םילסק

 תואצותש סושמ ,וז היצפוא תלעפהב יסופיטה

 ידי לע | וקפוהש | םימושיה | ייוסינ

 םימוד יללכ ןפואב וראשנ קתמא|[[!םס 928-ה

 ןוגילופ תכימת סע (תוינש 51-ו תוקד 8)

 תא איבה הז דוקינ .הידעלבו

 -כה תרדיס עצמאב ודמעמל ץאפאוןםא 928-ה

 .םיסיטר

 ץאפא|ןםא 928-ה ,4א/8-ל ןורכיזה תלדגה םע

 סא ,ידמל תיביטקרטא הריחב תויהל ךפוה

 ההובג היצולוזה לש בוליש תשרוד ןכא ךתדובע

 םלעתהל ךילע ,הזכ הרקמב סלוא .עבצ קמועו

 -מ .עצבלו הזה 8תא6א/גתא-ה תואצותמ

 .שמתשמ התא סהב םימושייב ךלשמ סייוס

 01 אד ו א10 5

 אאדזסאגע סמ510א 1א6 תרצותמ סיטרכה

 -מה םיבבשה תחפשמ לש 801 הסרגב שמתשמ

 -על ןנכותמ 801-ה .53 תרבח תרצותמ םיציא

 .פאגא| לש רתוי םילוז םיבבש תרזעב הדוב

 יםירדסמיי ,ואגאק 10 ק1/.ש8-ל הנכותה ינקתה

 םהש ךכב 53 תרבח לש רוקמה תא השעמל

 ןוגילופב הכימת תייצפוא התוא תא םיקפסמ

 לכ אלב ןאכ םגו - תתמא[[מת 928-ה ןתונש ומכ

 (110 ימעב ךשמה)



 םיבשחמה םוחתב תורפס

 (רחא םוחת לכ וא)

 חולשמ + ב"הרא יריחמב

 ב"הראב תורכמנה תונכותה תיברמ

 ורתויב םייתורחת םיריחמב

 שוטניקמה תביבסלו ז8א[ ימאותל יפקיה דויצ

 ישיא אובי יריחמב

 02-619817 סקפ 02-619822 .לט * 92268 םילשורי ,55 ן"במר בוחר * גב ,ברעמ ןוויכה



 5840416 תובידאב הנומת

 םלועומה קסידה
 ןץווק .ר ןהו

 ןורכיזה חפנב היולת ךיכרצל םלשומה חישקה קסידה תריחב

 םא .וב שמתשהל ןווכתמ התא דציכו ךל שורדה

 קסידה תוכרעמש ירה ,תכרעמה בלל בשחנ 60-ה

 תונוילגל אורקל םילוכי ךימושי .םיילגרה ןה חישקה

 ,ביתכמ חישקה קסידהש תוריהמב קר םיכמסמל וא סינותנ

 ,םייטיאו םינטק םיחישק םיקסיד סעו

 תישק קסיד תשיכר ,ונבור
 -שמ .תכבוסמ המישמ הניא
 סיקוקז םניא םיליגר םישמת

 ([תוטקזגופ6 כחצ6 ₪160000) 125 קסידמ רתויל

 -יז תנכות ףוריצב 350א88 דע 200א8 םוחתב

 לכ .תוליעיהו תוריהמה תרבגהל ןומטמ ןורכ

0000 
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 .קוחר עיגת אל ךלש 26-ה תכרעמ

 קסיד ףוריצ ,תוימוימוי תולטמב רבודמ דוע

 קיפא םע 26 תכרעמל ןומטמ תנכותו חישק

 , 1תוטפטל 5/3ת0310 ,גזסתנ!601) 15 .תכרעמ

 םג ,בטיה דבוע (רתוי רקיה 5154-מ לידבהל

 סחי תא םסויכ םינתונ [פמ יקסידש ללגב

 רשא סישמתשמ .רתויב בוטה םיעוציב/ריחמ

 סרובע ,תותשר ילהנמו ,הקזח תכרעמל םיקוקז

 תירשפאה רתויב הבוטה תכרעמה וניה דעיה

 חפנל םישרדנ ,(ביצקת תלבגה אלל ללכ ךרדבו)

 .תרפושמ תושימגו רתוי לודג ןורכיז

 -% | חפנ ילעב 5081-2 יקסיד םימייק םרובע

 -וימה | (שוק9טץופ) טייבהגיגב דדמנה ןורכ



 תעאער-ץתד

 05% רפושמה תכרעמה קיפאל םידע
 םגו | ,(םא16ת660 [ת0טצז כ
 -טמ ןורכיז להנמו רקי קסיד רקב רוחבל שי זא
 .הנכותב וא הרמוחב ןומ

 קסיד תללוכה ,טייבהגמ 340 תכרע לש ריחמה
 ,ומצע קסיד ותוא .רלוד 700-כ אוה ,רקבו [פמ
 -ונ רלוד 150-כ ךל הלעי ,8051 תרוצתב לבא
 .ריחמל זוחא 20-כ לש תפסות רמולכ ,םיפס
 לוביקל םילוע רשאכ םג רמשנ ריחמב רעפה
 םיקסיד) טייבהגייגה תוביבסבש ךכ ,רתוי לודג

 זוחא 10 אוה רעפה (רלוד 1500-כ םילועש

 ןיב םימוחת תקולח הרצונ ךכמ האצותכ .דבלב

 לכה טייבהגמ 200-ל תחתמ :םינושה םיקשממה

 8051-ל איה הפדעהה טייבהגמ 500-ל לעמ ןןפמ

 .ןאכלו ןאכל תופדעה שי עצמאבו

 הטושפ הקינכמ

 -במ רתויב טושפ אוה סלשמ התא ורובע רצומה

 ןטק ילמשח עונמ .תינכמ הניח

 םייונבה ,םיטילקת רפסמ בבוסמ

 אוה לקינ) לקינ הפוצמ סוינימולאמ

 -ירל תשמשמה ,תיטנגמורפ תכתמ

 -מב ,(םינותנה לש יטנגמה סוש

 -יס 5400 דע 3400 לש תויוריה

 םויכ סנשי .(קח) הקדל סיבוב

 -יס 7200-ל םיעיגמ רשא םיקסיד

 -מה ,הריעז עורז .הקדל סיבוב

 תבבוס ,הביתכ/האירק שאר הקיזח

 ןורקימ 10 קחרמב חטשה ינפ לע

 -מו קסידה לש יטנגמה יופיצהמ

 -הו האירקה תולועפ תא תעצב

 -תה לש ריהמה בוביסה .הביתכ

 רשא ,לק ריווא םרז רצוי םיטילק

 הנממ ענומו עורזה תא טעמב הלעמ

 -הו האירקה .חולב תיזיפ תעגל

 הדש תעבטה ידי לע םישענ הביתכ

 .לקינה חטשמב ימוקמ יטנגמ

 ירוטאינימ לילס תרוצב יונב שארה

 7 הדש רצוי וב רבועה למשחה סרוש

 0 םאתהב ,םינוויכ ינשמ דחאב יטנגמ

 ןטק רעפ .ילמשחה סרזה ןוויכל

 לש ייהפילדיי רצוי טנגנמורטקלאב

 -ידה חטשמ יינפ לע יטנגמה הדשה

 םאתהב טנגמתמ לקינהש ךכ ,קס

 1 -יס .הביתכה ןמזב הדשה ןוויכל

 לה קסידה לע תורדגומ יי1יי-ו יי0יי תויב

 -ופה םסינוויכב םייטנגמ תודש יייע

 -גכ לילסה לעופ האירקה ןמזב .םיכ

 לש יטנגמה הדשה .ריעז יטנגמ יאל

 ןוויכמ ולש םייונישב ,רצוי לקינה

 ₪ 218 חהז0טע/8הז10/8:6(6/50 6
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 לוכי ךכו האירקהמ האצותכ הנתשמ אל לקינה

 קוחמל ותוא ץלאנש דע םינותנ רומשל קסידה

 .םינשיה לע םישדח םינותנ בותכנש וא ,םתוא

 הקינכמה ולש הז אוה רתויב ריהמה קסידה

 -בו בוט רקבב תרזענה ,רתויב תמכחותמה

 .ןומטמ ןורכיז לש הנכות וא הרמוח תוקינכט

 קשממה

 זפפ :םיצופנ קסיד ירקב יגוס ינש סויכ םימייק

 ת8כ] וה ישילשה גוסה | 8088

 אוה ךא ,(התגתס66 5חו41| 269106 [ה67866)

 אוה ךכיפל ,םירחאה םיינשהמ ותמרב לפונ

 -וב םימגד קר םויכ קושב םימייק .דחכנו ךלוה

 לש םימגד תואמ תמועל 8501 יקסיד לש םידד

 .5051-ו [פמ

 רקבה וניה !פמ ,תיסופיט תינרדומ 6 תכרעמב

 רבכ יונב לגעמה בור ולא םירקבב .רתויב ץופנה

 הנוכת ,(ומשמ ןיבהל ןתינש יפכ) קסידה ךותב

 ה
 ן₪ 218 1(50שע/8ז6 68

 אפ | | ב

 ןשגס | [ |
 וז פז

 1 ו

 .| ₪0  -סב םיפלחתמ סימרז ,ינשל דחא
 ל -רה םינותנה תא םיהזמה ,ליל
 לע יטנגמה סושירה .תיטנגמ םימוש

 ₪ אס 6

 ןמ 21 חהזששהזס 606

, % 

 ד .2כ דכצ [כ->קוועו25ר

 .תכרעמה תא הליזומו תובכרומה תא תטשפמה

 תילארשיה הרודהמה / 0-א/ג6421א6 האר)

 רתויב םיבוטה 1פ5 ירקב .(ךירדמה ,5 ןוילג

 ןיב עדימ תרבעה בצק םיעיצמ םימייקה

 184-ה ורע ובש בצק ,4א%6/18-ל 1

 ,[פמ יקסיד לש ןורכיזה יחפנ .ואולמב לצונמ

 ימאתמ בור רשאכ ,108-ל 8/40% ןיב םיענ

 ךכ !פמ יקסיד ינשל רבחתהל םילגוסמ 18-ה

 -הל טלחהב רומא [פמ קסיד ליגרה שמתשמלש

 .קיפס

 -הל ילבמ לודג ןוסחיא חפנל קוקז התא רשאכ

 ןתינ .5051 קסידב רוחבל ךילע ,םיעוציב בירק

 יקסיד העבש (ינשה ירחא דחא רבחל) רשרשל

 5081 קסיד לכ רשאכ ,דיחי 5081 םאתמל 1

 הטישב עיגהל ןתינ כייהס) .308 דע תויהל לוכי

 כיידב םניה 5081 יקסיד ,ףסונב .(!2108-ל וז

 םא ,אמגודל .1פמ יקסיד רשאמ רתוי םימכח

 וא ארקי 620-הש דע ןיתמהל ךירצ [פפ רקב

 -יסא הרוצב לועפל ןתינ 5051-ב ,קסידל בותכי

 בושיח ןמז ךכב ךוסחלו תינורכנ

 .ףורעב תועדוה תרבעה ןמזו

 -עה תרוצ םג תרשפאתמ 5051-ב

 ,םינותנ לש םיצרפב עדימ תרב

 -קת תותשרב תישומיש הטיש

 תינסחמ 58081-ה קסידל .תרוש

 -וקפ תטילק תרשפאמה תודוקפ

 קסיד ףסונב .רות יפל ןעוציבו תוד

 סינותנה תאבה תא ןגראמ 1

 -בה תא םדוק איבמ אוהש ךכ

 יחכונה סוקימל םיבורקה םיקול

 סחייתמ ןכמ רחאלו שארה לש

 איבהל ול תורומ רשא תודוקפל

 הלא | תונוכת .םיקוחר םיקולב

 .בר ןמז תוכסוח

 וניה 5651 יקסיד לש טלוב ןורסח

 -מה לעש םינורמתהו תולובחתה

 עיגהל ידכב רובעל םישמתש

 -עי ןכא 8051 ירזבא ינש וב בצמל

 טרדנטס .26 תכרעמ התואב ודב

 היעב רותפל רקיעב דעוימ 2

 םיבר 5051 יקסיד ינרצי םויכו וז

 ןורתיה .הז טרדנטס יפל םידבוע

 תתחפה וניה הז טרדנטסב לודגה

 -מל םייפקהה םיביכרה תושירד

 -וקפ ופסוותה ןכ ומכ .8051 תכרע

 הכימתל תושדח תויורשפאו תוד

 .םיפסונ םינקתהו םיביכר יגוסב

 בצק תא לידגהל ידכב ,אמגודל

 50512 טרדנטס ,עדימה תרבעה

 םירשפאמה םילוקוטורפ ליכמ

 -המ רתוי הריהמ םינותנ תרבעה

 -של 518 היהש ,8051-] לש בצק

 עיגמ 451-5051 לוקוטורפ .הינ

 -לס .תכרעמב) 108/80 בצקל

 16 וא 8 סינותנ ורע לש תינורכנ
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 עיגהל רשפאמ \\1פ5-5051 לוקוטורפ .(תויביס

 16 לש סינותנ ץורע םע תכרעמב 20/8/66 דע

 , 51-וא1סמ-5051 לוקוטורפ .תויביס 32 וא

 תכרעמב 20א%5/18 רשפאמ ,הרובחבש קזחה

 וא תויביס 16 םסינותנ ורע םע תינורכניס

 סינותנ ץורע סע תינורכניסא תכרעמב

 .תויביס 2

 ןפפ ןיב רוחבל קר ךילעש רבדה תועמשמ םאה

 .אל טלחהב !ורתפנ ךיתויעב לכו 5051-2-ל

 רשקנ התא חישק קסיד שכור התא רשאכ

 קיפא ,לשמל ,ומכ םיפסונ םיטרפל ידרוג רשקב

 .תכרעמה לש הבחרהה

54-1 4,4 

 תוריהמו תויביסה 16 ןב ,154 הבחרה קיפאל

 .8א!%6/8 לש תיטרואת הקופת תלבגה 2

 .15 א  אוה יברימה בצקה תואיצמב

 [פפ יקסיד סיבר םירקמבש אוה סויכ בצמה

 154 קיפאש הממ עדימ רתוי ריבעהל םילוכי

 ןב ₪884 קיפא לש הרקמב וליפא .טולקל לוכי

 5081 קסיד ,הלופכ הקופת תלוכי םע תויביס 2

 .הברהו ,קיפאל תוכחל ץלאי

 -תב שדחהו ריעצה הרחתמה הנומתל סנכנ ןאכ

 ומשש יפכו ,שפ54 1-86 -ה ,םיקיפאה סוח

 -ותנ לש הרבעהל רקיעב דעוימ אוה וילע דמלמ

 -כב לפטל תלוכיו תוריהמ שרודה רבד ,ואדיוו ינ

 -מל דעוימ צ54 קיפא .םינותנ לש הלודג תומ

 דובעל רומא אוהו תויביס 32 תונב 486 תוכרע

 הז ,ןושאר טבמב .(י) תכרעמה ןועש יבצקב

 -נה תמירז תא ריבגהל תילאידיא ךרדכ הארנ

 ,קודבל שי ךא ,חישקה קסידה תאמו לא סינות

 קיפאה ןיב תומיאתה תא 5651 יקסידב דחוימב

 .קסידל

 סירקבב ןומטמ ןורכיז

 דימת ,אצמנ התא סובוטוא הויאב הנשמ אל

 הרמא תרמוא ,בוט רתוי סוקמ גישהל הסנת

 -וה ירוחאמש ןויגהה רתוי וא תוחפ והז .העודי

 -מה ,ולא םיציאמ .קסיד ירקבל ןורכיז תפס

 -פל תולעל םילוכי ,ןומטמ ןורכיז לע םיססבת

 וא ,ומצע חישקה קסידה רשאמ רתוי םימע

 סיעוציב סתוא תא ןתיש הזכל ותפלחה תולע

 לעופ קסידה ןומטמ .רקבל תופסות אלל

 .קסידה ,תאמו לא ,רבעמב סינותנל ייצצוחייכ

 ינמז רגאמ שמשמ ןומטמה לש 8גאו-ה ןורכז

 -מה דבעמה תא דדובל ודיקפתש ,םיצבקל

 סוידמה לע האירקו הביתכב םירצונה םיבוכיע

 תא תלוש דבעמה ,הביתכב .יטיאה ינכמורטלאה

 -אמ קיפאהש יברימה בצקב +צוחל םינותנה

 אלש םינמזב קסידל סתוא קיתעמ \צוחהו רשפ

 רגוא ץצוחה האירקב .האירק תדובע תשרדנ

 לבא ,דבעמה ידי לע ושקבתנ אל ןיידעש םינותנ

 יב 4-6
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 םלשומה קסידה

 .הדובעה ךשמהב סהל קקדוי אוה יכ ריבס

 ,ילמיטפוא ןומטמ םתירוגלא לש ןוטלש תחת

 םא םג ,תיברימ הקופתל עיגהל לוכי קסידה

 .ידמל סיינוניב םה ולש םיינכמה םירטמרפה

 ירקב לש ןורסיחה ,םיליגר םישמתשמ רובע =

 ןוניה הרמוחב ןומטמה תא םישמממה קסיד

 505ו 'קםיד לש ₪לוב ןורטח

 לעוע םינורמחהו תולובחתה וניה

 עיגהל ידכב רובעל םישמתשמה

 ןכא 505 'רזבא 'נש וב בצמל

 .ק6 תכרעמ התואב ודבע'

 רקיעב דעו'מ 605ו-2 טרדנטמ

 וז היעב רוחמל

 קיפא תא רובעל םיכירצ ןיידע | םינותנהש
 תא תרקעמ תמייוסמ הדימבש הדבוע ,/0-ה
 -נה ,הנכותב ןומטמ תונורכיזב .ןומטמה תונורתי
 -יזב םינסחואמ תודוקפהו םייטנוולרה םינות
 רשייה םינותנה תא םיריבעמ םהו ישארה ןורכ
 אלש ךכ ,ימוקמה ןורכיזה קיפא ךרד 670-ל
 -מב םייק תכרעמ תבחרה קיפא הזיא הנשמ
 .ליעוי דימת הנכותב ןומטמ ןורכיז ,ךבשח

 ןומטמ ןורכיז תכסוח הנכות

 קסידה יעוציב תא רפשמ הנכותב ןומטמ ןורכיז

 -ידל תוביתכהו תואירקה טוריי ידי לע חישקה

 -לא ,הרמוח ןומטמב ומכ .תכרעמה ןורכיזב קס

 שרדי ץבוק הזיא הזוח ןומטמה ןורכיז םתירוג

 אוה ןמזה אובבש ךכ ,ותוא ארוקו םידקמו

 -ידל תונפל ךרוצ ןיאו ישארה ןורכיזב רבכ אצמנ

 רתוי הברה תלזוגה הלועפ ,ושפחלו חישקה קס

 ןסחאמ ןומטמה ןורכיז ,הביתכה ךלהמב .ןמז

 ןורכיזב קסידל בתכיהל םירומאה םינותנה תא

 הלגמ אוהש דע וא אלמ ןורכיזהש דע ,ישארה

 תלוש אוה זאו קסידה לש הדובעה חולב רעפ

 יאדכ .הביתכל חישקה קסידל םינותנה תא

 -רה ןורכיזה לדוגב תינתומ תוליעיה יכ בל םישל

 השיש ריאשהל הצור ךניהש חיננ .תכרעמב ישא

 םא .תכרעמב םיליעפ \אותשסיאפ ימושיי רתוי וא

 -מה ןורכיז ,8או8 וליפא וא 4א/8 קר ךתושרב

 היהי ישארה ןורכיזהש םושמ ליעוי אל ןומט

 -סמ וב היהי אלו ןמזה בור םימושיה דוקב אלמ

 .היצזימיטפואה תלועפ עוציבל יונפ םוקמ קיפ

 םג יולת ךל וחנה ישארה ןורכיזה לדוג ,רמולכ

 .ךלש הדובעה ילגרהב

 תפא6זת[ג אא יקדבמ תואצות

 -אה יגוס ןיב םיעוציבה ילדבה תא ןוחבל ידכ

 -יד לש ןומטמ תונורכיזו םיקסידה ירקב ,םיקיפ

 תונקתה 36 6 1.485 תודבעמב ונחבנ ,םיקס

 לש סא תוחולב ונשמתשה .תוכרעמ לש תונוש

 תוריהמ ,4862% יזכרמ דבעמ ילעב גאו[

 ןורכיז ,תכרעמ ןומטמ ןורכיז 256% ,2

 תכרעמו 05 5.0 הלעפה תכרעמ ,8%18 ישאר

 .7.01 הסריג 61/4858 לש הקידב

 -בנ ,8081-2-ו 1פמ ,8081 יקסיד תוושהל ידכב

 לש 500%18 חפנב יצניא 3.5 םיקסיד השולש ונח

 3550א 215 8136004,  15 הו 5632316 תרבח

 -ידב | .813600א 457-5081-2-ו (=51-508]

 -לס 4700 הניה בוביסה תוריהמ ולא םיקס

 17.1 ח6  עצוממ השיג ןמז ,הקדל םיבוב

 עצוממ שופיח ןמז 10.508-ל םיקלחתמה)

 .(עצוממ הנתמה ןמז 6.6חו5-ו

 -מב ונשמתשה , [פ5-ה יקסיד תא ןוחבל ידכב

 תרבח לש םימאתמ ינשו אא[ 154 םאת

 ןומטמ ןורכיצ םע פטק6ז[2ם 20-200 :תזסחוו6

 ימוקמ קיפאל סאתמ ,1פמ 0-4030%1-ו 28

 -שה 8081 ינחבמ רובע .ןורכיז 2818 סע אוה םג

 ,154 54255 יורקה 41קחג לש םאתמב ונשמת

 סאתמו 5%2011/95 יורקה פקז לש םאתמ

 יקדבמ רובע .8א20128/95 יורקה ₪154 םקז

 אוהו אא לש םאתמב ונשמתשה 2

 יורקה טס לש םאתמבו 5154 48-ה

 -וחב ןומטמה תונורכיז לכ ./1-808 5

 .218 ויה הרמ

 תונקתהב הנכותב ןומטמ תונורתפ םג ונחבנ

 הסריג 0-אשוא ויה םיגוסה .תונושהו תוברה

 -יג 8חוגח קת\6-\ 4.50 הסריג [1ץק6זוצי<א ,1

 ירלופופ דואמ הנכות ןומטמ ןורכיז) 4.0 הסר

 3.1 םע ללכ ךרדב עיגמה ,טפוסורקימ לש

 .2א18 ויה הנכותה תונורכז לכ .(ש/ות6סש5

 הנכותל הרמוח ןיב תושגנתה

 הרמוחב ןומטמ ןורכיז ,תופצל היה ןתינש יפכ

 קסיד ,154 קיפאב .םיעוציבה תא רפיש ןכא

 ליפכה 218 לש הרמוח ןומטמ ןורכיז םע ז[פמ

 ןומטמ ןורכיז .שולש יפ תכרעמה תוריהמ תא

 -יב םתואל טעמכ עיגמ לדוג ותוא לעב הנכותב

 רתוי הברה אוה יכ רוכזל שי ךא (2.5 יפ) םיעוצ

 -ותב ןומטמ ןורכיזש ךכ ,10 יפ לוז םימעפל ,לוז

 .םיעוציב/ריחמ סחיב הברהב ליבומ הנכ

 -בו הנכותב ןומטמ תונורכיז םיבלשמ רשאכ

 יאנתב ,םיילמיסקמ םיעוציב םילבקמ הרמוח

 ןומטמה תונורכיז לש םימייוסמה םיגוסהש

 יכ ונאצמ .דחי םיבלתשמ הרמוחבו הנכותב



 ב 6 67771 א"ת 16 לדגמו המוח
 / 3 סא ל 03-5372929 וקו לט

 ש ול 03-5372928 .סקפ
 תונכותה ישכורל ו 1 ,ח..₪ 6 5*2.75 רעשל םידומע מ"עמ סיללוכ 6 ח"שב סירידומה

 ב !תינלכב םינוק פסחו גאס תונכות || !תינלכב םינוק םילילמת ידבעמ

 יסרוקמ דחאל | |(008[ז0 קזס /\(ןח+קגז300% /שוח ב-א
 ו לש 0 -ה

 0 + \ טז 1001 ואוח 62+ םילילמת דבעמ

 ןויס-| |( אש |
 ב יד טס

 יל רצ
 ב (95) 0 !תינלכל ןפלט

 שס םס

| 0 
 1 !!תידבע ללו (59) ₪5 בומה םילילמת מ
 (3235) 7 מ ₪ - תֶבָשְבַשִח (מ"עמ ללומנ ותל הטילשב וילאמ

 \ואס605 3.1: - לשתב היצפוא) ילגנא/ירבע יטמוטוא תויא
 + , הנכותה ?א0:5510א41 ןויטשנייא [

 0 ₪2 . ג

 תיפרגה הלעפה תכרעמ | א 15% - תורחא תונכות םילילמת דוביעל העודיה [

 רבכע+ תירבע+ , 0 ,רליימ ,תואלבט ללוחמ .תללוכ |

 : - ] : ע וולומ [
 - 0 603-5372929 ! .2'|(כ2 יי וק 2020/ דכיימ םע 1135 ןייטשנווא ילגנא תויאו ילגנא/ירבע ןולימ |
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 מ"עס+ / | (ס"עמ ללוכ)

 תונולחל הדובעה ןוילג 0%

 =א סול לַבָק'ַ ורחב קושהמ 52% שפע
 רבכע + תירבע + ל 1

 ריחמל תינלכל ןפלט 7 הרודהמ לפי 1 1
 03-5372929 !!רתויב 4 !רתויב בוטה ריחמל תינלכל ןפלט = : י !! הנגה אלל האלמ תירבע

 |18 ו | שמע תינלכב םינוק 6; 7
 תירבע + 62-0!וטמסז 2

 ריחמל תינלכל ןפלט
 03-5372929 !!רתויב בוטה

 (5589) ₪189. תירבע ללוכ

 (5199) ₪640 --- ןוכדע הפלחה

 !רתויב נוטה = תינלכל ןמלט 1 סו ּפ ו ימ תואסריג !שדח

| ₪833 (259) 
 מ"עמ+ / = (מ"עמ ללוכ) |

 5.2 לימדרוו |
 תואלבט 9 םירוטב תישפוח הביתכ [

 הכימת 9 םיבושיח 9 תושימג ||

 ס רזייל תוספדמב תילמיטפוא |[
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 ןומטמ ןורכיז םע םיעוציבה תא רפשמ ק0-אשוא
 ןומטמ ןורכיז החוד 5חוגחפחו6-ש דועב הרמוחב
 ושעי 1פמ יקסיד ישמתשמ ,הרקמ לכב .הרמוחב
 -טמ ןורכז לש דחא גוסב קר ושמתשי םאב ןוכנ
 .הנכות וא הרמוח - ןומ

 םיעוציבל ועיגה [פמ יקסיד ,תוקידבה ךלהמב

 קסיד .ץפפג 1-88 קיפא םע רתויב םיבוטה

 10%-כב ריהמ 1-8ט םאתמ םע דבועה ז[פ5

 ןורכיז תפסוה .154 קיפא םע ההז קסיד רשאמ

 קסיד לש ףוריצל 26-אשוא גוסמ הנכותב ןומטמ

 -גה ,תולועמ תואצותל האיבה 1, קיפאו [פמ

 -זל יאדכ .1פ8-ה םוחתב ומשרנש רתויב תוהוב

 -שמ תורקי 1 קיפא תולעב תוכרעמ יכ רוכ

 םאה לוקשל יאדכש ךכ 184 תוכרעממ תיתועמ

 .ריחמב תפסותל סחיב יאדכ לחש רופישה

 חישק קפיד לש הימוטנא

 רפסמ םינקתומ םיקסידה תיברמב
 .הז יבג לע הז םיטילקת
 ישאר ינש תאשונ עורזה

 טילקת לכל הביתב/האירק

 םלשומה קסידה

 5081 רובע םיקדבמב

 -רע לבקתה 5081-2-ו

 .תואצות לש בוב

 ןתינ יללכ ןפואב

 קסיד יכ רמאל

 תואצות בינה 2

 10%-כב תובוט

 -מב .םירחאה רשאמ

 תפסוה | ,184 תכרע

 לש ןומטמ ןורכיז

 8081 םאתמל ;א8

 -יבה תא הליפכה

 -וה ידי לע .םיעוצ

 םיעוציבה 2א8 לש הנכותב ןומטמ ןורכיז תפס

 .זוחא 30 דועב ולע

 ןומטמב הקזח תולת

 הדבועה תא תומיגדמ ולא םיקדבמ תואצות

 לדוגו גוסב רתוי םייולת 5651 קסיד יעוציבש

 ,אמגודל .1פמ יקסידב רשאמ ןומטמה ןורכיז

 קסיד רשאמ 25%-כב ריהמ 1פמ 154 קסיד

 תמועל .תויסיסבה תויצרוגיפנוקב 5081-2 4

 גוסמ קסידב ןומטמה ןורכיז לדוג תלדגה תאז

 דועב ,םיעוציבה תא דועו דוע הלעת 2

 ןומטמ ןורכיז סע ותלוכי אישל עיגמ 1פמ קסיד

 .רצענ אוה םשו 4א88 לש

 -ות גישה [פש-ה קסיד ,ונלש 05-ה יקדבמב

 8081 קסיד רשאמ 30%-כב תובוט תואצ

 םיטילקת
 רה
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 בוב/סה רצ =

 -יס רפסממ תעבונ העיתפמ האצות .5081-2-ו

 םישרוד 5051 יקסיד ,[פמ יקסיד ומכ אלש .תוב

 תא עצבל ידכ ,רקבה סיטרכ לע דבעמורקימ

 .8091-הו 05-ה יצורע ןיב תוצוחנה תורמתה

 תרזעב 208 םע םירשקתמ סג [פ8 יקסיד

 דועב 13 הקיספו (קזסָפתותו 1חקטש0טוקטו) 0

 םאוג-ה לע םיכמתסמ 508[  יקסידש

 שמתשמ לש תוכרעמב .(םוט0ז /[טחוס/ 400053)

 .710-המ 40%-כב רתוי יטיא םאוג-ה ,דיחי

 סניא ,תודוקפ רות ומכ ,8651-ה לש תונורתי

 05 םע ?6 תכרעמב יוטיב ידיל אובל םילוכי

 לובירב תוכמותה הלעפה תוכרעמב קר אלא

 ולא ומכ ,(א!טעדוחי\8אזא0) ליבקמב תומישמ

 הדובע תונחתבו תותשר יתרשב תושמשמה

 "תובהואיי םג 5681 תוכרעמ .ז1א1א תוססובמ

 .האלמ 8051 תביבסב דובעל

 -קב יסיטרכ :ריכזהל יאדכש םיפסונ םירבד ינש

 גוסמ קסיד םיפידעמ םימעפל םימאתמו סיר

 -ותב ןומטמ ןורכיז תפסוה ,ןכו והנשמ לע דחא

 ןוילע לובגמ לחה עיפשהל אלש הלוכי הנכ

 ללכ ךרדב תלעופ 5חגח0חא6 ,אמגודל .םייוסמ

 ,חעקסזפופא רשאכ 2א18 סע תילמיטפוא הרוצב

 ןורכיז תשרוד ,רתוי םיבוט םיעוציבל העיגמה

 .הלעמו 8א18 לש

 דיחיה שמתשמל 5

 חפנ תא לידגהל םיצורה ,םיליגר 6 ישמתשמל

 םע [ספ קסיד ,154 קיפא םע תכרעמב ןורכיזה

 -ויב הבוטה הריחבה וניה הנכותב ןומטמ ןורכיז

 תנכותו 200%18 לש [פפ קסיד שוכרל יאדכ .רת

 תישיש יאדוול בורק הלעתש ןומטמ ןורכיז

 שכור התא סא .הרמוחב ןומטמ ןורכיז רשאמ

 .34018 חפנב קסיד לע ךל ,המלש תכרעמ התע

 תולקב םיקסיד םיאלממ 90-ה תונש ימושיי

 המ ןמו ירחאש םייוכיסה בור אליממש ךכ ,הבר

 ךל עיצמ רכומה סא .ףסונ קסיד שוכרל ילאת

 היעוציבב ההז ,/1-8ט8 קיפא תללוכה תכרעמ

 םישמתשמ .הז לע תכלל יאדכ ,ריחמ ותואבו

 \/ותסשפ םע םידבועה ולאכ וא רתוי םייניצר

 סע 1 קיפא תלעב תכרעמב דייטצהל םיכירצ

 תוריהמה תא ןתית 1 רקב תפסוה .[פמ קסיד

 יעוציבו ,1פמ קסיד לש תילמיסקמה תוליעיהו

 םייעוצקמ ויהי ,תוריהמה רקיעב ,תכרעמה

 .רתוי הברה

 -וימב תוקזח תוכרעמל םיקוקז רשא םישמתשמ

 םיכירצ ,הידמיטלומ ימושיי רובע לשמל ,דח

 םע .5081-2 קסיד רשאמ תוחפ אלב דייטצהל

 -לו םישרמ ןוסחיא חפנל עיגהל ןתינ הז קסיד

 ותואל ךתושרבש 5051-ה ינקתה לכ תא רבח

 םיאילפמ םיעוציבל עיגת ליינה תכרעמה .רקב

 -יג האר) יפרג ץיאמו הרמוחב ןומטמ ןורכיז םע

 -יה הרודהמה / 6 א/4632זא8 לש 8 ןויל

 .(םיציאמ לע הבתכב תילארש



 ור רי רמא
 לארשי 6 /116321א8 ייונמל תרשפאמ '"'החנמ וקיי

 !תימואלניב תרושקת תולע אלל 60וקט866-ל השלג

 :לארשיב היה אל דוע הזכ עצבמ א

 תילארשיה הרודהמה /?6 א1407זא8 לש יונמ לכ

 -ל הכוי עצבמה תפוקתב 60866 ?תורישל ףרטציש

 :תולבגהו םיפסונ םיטרפ 5

 וא) םהש סישדח םייטרפ םימשרנל לבגומ עצבמה שדוח + =  !םניח תימואלנ'ב תרועקת לש תישדוח העט

 וא םישדח) ןיזגמה ייונמ (םידבוע םה ןהב תורבחה

 .עצבמה תפוקתב (םיקיתוו

 .תימואלניבה תרושקתה תולע תא קר הסכמ עצבמה

 ההז םמצע 60חוקטצטחש "תורישב שומישה ריחמ !םלועה יבחר לכב םילונמה 0 עדימה תוריש אוה תק
 .בייהראב ריחמל

 םיילארשי םישמתשמל םג רשפאל ידכ יחמומב לודג ,ופקיהב לודג .םלועב לודגה

 בייוחי שדוחל תוקד 60-ל רבעמ םיתורישב שומיש ,םלועב םיבוטה עדימה יתורישמ תונהל = ,םהילא עיגהל ךל רשפאמ אוהש םיבשחמה

 :פיגרה ףירעתה יל וקח תגיצנ ,'החנמ וקיי קינעת דימעמ אוהש םניח תונכות רגאמב לודג

 .ןמזב לבגומ עצבמה ,םניח תרושקת לש תוקד 60 ,לארשיב םייעוצקמה סימורופב לודג ,ךתושרל

 : ; י יונמ לכל ,םישדוח 12 ךשמב שדוח ידימ עדימה ירגאמב לודג ,וילע םילהנתמה
 החנמ זק תרבחל הנפ המוערהלו םימרפ

 ,מ"עב תרושקתו עדימ יתוריש הרודהמה/ע6 //4021א8 לש יתורישב לודג ,הפילשו שופיחל םינימזה

 03-5251444 ,5251948 :למ .עצבמה תפוקתב סשריש תילארשיה ןיב ינורטקלאה ראודהו תרושקתה
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 תותשרל 2

 לוקשל םהילע !תותשרה ילהנמ ושעי המו

 דנה קנעה ןוסחיאה חפנ ,תחאה :תודוקנ שולש

 ןומטמה ןורכיז תויורשפאש הניה הינשה .שרד

 ןוויכמ - תישילשה .םילבגומ סרובע הנכותב

 ,ליבקמב תרשה קסידל ושגי םישמתשמ רפסמש

 -מב לצנל תלגוסמה קסיד תכרעמ שוכרל ךילע

 לכ .תכרעמה קיפא לש טרסה בחור תא ואול

 .5081-2-ל תורישי תורושק תודוקנה תשולש

 שי ,תשר תרשל ןומטמ ןורכיזב רבודמ רשאכ

 ,הרמוחב ןומטמ ןורכיז לע ללכ ךרדב תכלל

 אל הנכותב ןומטמה תונורתפ לכ טעמכש םושמ

 הדוקנ) תותשר לש הלעפה תוכרעמ סע סידבוע

 .(ןומטמ ןורכיז .תונכות יחתפמ רובע הבשחמל

 -תה רפסמב ךמות הרמוחב ןומטמ ןורכיז ,ףסונב

 -טמ ןורכיז רשאכ ,ליבקמב םידבועה 5681 ינק

 ןייצל בושח .ןכ תושעל לגוסמ אל הנכותב ןומ

 -הל לולע הרמוחב ןומטמה ןורכיז םיתיעל יכ

 .תשרה לש ןומטמה ןורכיז םע שגנת

 -יב קיפת אל 1 קיפאל 5051 תרמוח רוביח

 ןפואב ,רומא 1. קיפא םאתמ .םיריהזמ םיעוצ

 -נש יפכ ,40א%6/18 לש בצק קיפהל ,יטרואית

 וניקדבמב ךא ,8651-2 ירקב רפסמ ידי לע ךמת

 -בו שארב .לוקשל שיש תופסונ תודוקנ ולגתה

 יביכר ,486-ה לש ןועשה ןומשית בקע ,הנושאר

 ומכ םיעוציב םיניגפמ םניא /1-ה קיפא לע 0

 תכרעמה ןורכיזל םישגינ רשא ,ואדיוו ימאתמ

 תוחפל ,ץ1-ה קיפא לוהינ ,ןכ לע רתי .תורישי

 םילהונמ וב ההובגה המרל עיגמ וניא ,הז בלשב

 ונכרעש תוקידב רפסמבו ,5154 יקיפא םויכ

 1 קיפא לש "םכחיי אל לוהינ בקע יכ וניאר

 הנתמה ירוזחמ תומייוסמ תולועפב ופסוותה

 רובע ,ןכל .ענמיהל םילוכי ויהש (\\/31ז-5ובוספ)

 .(1-86 אלו ₪184 הניה ונתצלמה 1.גא יתרש

 הסיחזו יוחיא

 גאד ,שוכרל ךנוצרב םגד הזיא תטלחה רשאכ

 קסיד .תכרעמה תא קזחתלו חתפל ךישמהל

 תויומכ סע דדומתהל אלאנ בטיה לצונמה חישק

 לש ויקלח לכ ,הליחתב .סינותנ לש דואמ תולודג

 רחאל ךא ,ןורכיזב תופיצרב ובשייתי לודג צבוק

 לע וקחמי םיצבקו ,אלמתי קסידה רשאכ ,ןכמ

 -מב םירזופמ ויהי םיצבק יקלח ,שמתשמה ידי

 "ןגלבייה תא תוקנל ידכב .ןורכיזב םינוש תומוק

 איבהל שי ,ודריו וכליש ,םיעוציבה תא רפשלו

 -ות ידי לע קסידה תלועפ תא היצזימיטפואל

 םיצבקה תא רדסל תוגאודה ,תודחוימ תונכ

 בוק רותיא תלועפש ךכ ,ןורכיזב הפיצר הרוצב

 -פא תונכות .רשפאה לככ הריהמ היהת ותפילשו

 ןאסחסח 01186 ןה וז המישמל תוצופנ תוירש

 ,0סחו] לסת לש 0 70015 ,5ץחופתוטס לש

( 0 
 1993 יטפס לארשי 6

 םלשומה קסידה

 םג - .\/ותא(גפוסז-| ק6-אשוא לש קסשסזתג%

 -מל הלואשה ,וזכ היצפוא תמייק ₪05 6.0-ב

 ץ6 האר) אסחסח לש 5ק65008:%א תנכותמ השע

 - 9 ןוילג ,תילארשיה הרודהמה /א/6 אמ

 .(עס5 6.0 לש מס יוחיאה תנכות

 לודג ןוסחיא חפנל קוקז התא יכ הלגתו ןכתיי

 -של יאדכ הזכ הרקמב .ןממל לכותש המ רתוי

 -ועה ולאכ דחוימב ,םינותנ תסיחד תוינכות לוק

 ,תכרעמה תלועפ ידכ ךות ,יתימא ןמזב תודב

 ץ6 | האר) שמתשמל ייהפוקשיי  ןתלועפו

 ומכ תונכות .(ךירדמה - 9 ןויליג אא

 לש עסטט!6עו5% ,5120 |60 לש 0

 ץצוח'כ לעומ קפידה ןומטמ

 ,חאמו לא ,רבעמב םינוחנל

 לש הגאו-ה ןורכז .קטידה

 ינמז רגאמ שמשמ |ומטמה

 חא דדובל ודיקבחש ,םיצבקל

 םירצונה םיבוניעמה דבעמה

 םוידמה לע האירקו הביתכב

 .'טיאה ינכמורטלאה

 -יבל תועיגמ 205 6.0 לש עסטפ!65036 וא ןתימ

 7:1-ו טסקט יצבקב 2:1 הסיחד יסחי לש םיעוצ

 .םינותנ יסיסב יצבקב

 תוינכפהמ קסיד תויגולונכט

 -הל םילדתשמ םיחישק םיקסיד ינרצי ,ליבקמב

 -ותנ רתויו רתויש ךכ ,םינותנה תופיפצ תא לידג

 -טה תחא .קסיד חטש ותוא לע ומשרי סינ

 הגה הז סםוחתב םויכ תוחיטבמה תויגולונכ

 -וכ בור .א!גַפַתְסוס-ף66550ע6 הביתכ/האירק שאר

 -מל המודה ,יטנגמ לילסב םישמתשמ [פ5-ה יננ

 ידי לע טלשנהו לוקמרב ריוואה תא ףחודש טנג

 וזכ תכרעמב הביתכ/האירק שאר .וורס תכרעמ

 שאר) סהש ומכ תותואה תא ריבעמ טושפ

 שיגרה בבש ליכמ אא שאר ,ותמועל .(יישפיטיי

 קינעמה רבד ,יטנגמה הדשב תוריעז תודונתל

 דועו דוע ברקל ילבמ הובג הביתכ/האירק קויד

 -אר םייוסינב .חולל הביתכ/האירקה שאר תא

 לע ירשפאה ןוסחיאה חפנ לדג וכרענש םינוש

 -הל הלחה מבי תרבח .50%-מ רתויב טילקתה

 -לו או8 תייגולונכטב הנורחאה הנשב שמתש

 הנשה ףוס דע וגיצי ,5632ג86 ומכ ,םירחא םינרצ

 -טב םישמתשמה סיקסיד לש םינושאר םימגד

 .וז היגולונכ

 םייושע ונממ רמוחה יוניש הניה תרחא השיג

 סינרציל םירשפאמ תיכוכז יתטשמ .םיטילקתה

 .םירקי ןיידע םה ךא ןוסחיאה חפנ תא לידגהל

 תרבח לש 8260-ה וניה אמגודל הזכ קסיד

 קסיד .260א18 חפנו יצניא 2.5 לש רטוקב ,גג

 רתוי 25%-כ ,(בייהראב) 5255-כ הלוע הז [פמ

 קסיד .ההז חפנ לעב ליגו קסידמ רקי

 4995 הלוע דרקפ-טלויה לש אגזשתגואא 1[ א

 -ידב .42.8א18 ןוסחיא חפנ לעב אוהו (בייהראב)

 (מיימ 33) שטניא 1.3 אוה טילקתה רטוק הז קס

 רשפאמ ריעזה לדוגה .מיימ 10.5 ויבועו דבלב

 ,11[ גוסמ 0101 זראמב קסידה תא דווזל

 .םינובשחמל ףילש יטנגמ םוידמ קפסל ךכו

 ,ינחלוש בשחמב הנקתהל דעוימ אל הז קסיד

 -הל יטקפמוק יעצמאכ שמשל לוכי אוה לבא

 .אשינ בשחמל ינחלוש בשחמ ןיב םינותנ תרבע

 -פמ 863886 תרבח , המוד היגולונכט תועצמאב

 ידי לע רצוימה רמוחמ יושעה קסיד תחת

 יורקו 69תג86ַ לע ססובמה ,רמוחה .6סחווהַק

 -עמ רשא תימרק תיכוכז השעמל אוה ,א!6תו0סז

 רשפאמ הז רבד .רתוי דיחאו קלח חטשמ הקינ

 חולל רתוי בורק ףחרל הביתכ/האירקה ישארל

 וניה 03ת43ו6 .רתוי הובג בצקב עדימ אורקלו

 -מה רבד ,םוינימולא רשאמ רתוי חישק רמוח

 ותוא םע רתוי םיקד םיטילקת רוציל רשפא

 .קסידה יבוע תא ךכב ןיטקהלו קזוח

 ק6א101ג לע טייבהגמ 5

 ,'צניא 1.8 לש קסיד הגיצה 48708 תרבח

 לש ןוסחיא חפנ לעב אוהו א(א1.-105-111 ארקנה

 תורמל .ק0או01ג דעק6 111 סיטרכ לע 08

 -מל רוקמב וננכות םינטקה 201018 יסיטרכש

 ,םיאשינ םיילטיגיד םימושיילו תרבחמ יבשח

 הנשה איצוהל תנווכתמ 136י16וו-קגסאּג6ַַ תרבח

 .ולא םיסיטרכב ךמות רשא 26 בשחמ

 סיקסידב ונאצמ רחא | יטוזקא | ןונכת

 היגולונכט ,6סחת6ז ?6חקמ6₪5 לש "םיבוטרייה

 לזונב םישארהו תוחולה תא םיפצמ הב השדח

 קסידה חול ןיב ךוכיח ענומו דירפמ רשא ,יגימצ

 םינוכמ ולאכ םיקסיד .הביתכ/האירקה שארל

 ןוכנ רתוי) ףוחיר בקע ייבורק-עגמ-יקסידיי םג

 דבלב ןורקימ 1-כ לש הבוגב שארה לש (הייחש

 -ידה תא גיצהל הווקמ הרבחה .(!) חולה לעמ

 .האבה הנשה ךלהמב הז גוסמ םינושארה םיקס

 אל דיתעה לש םלשומה חישקה קסידה יכ ןכתי

 בא וגיצה 6סמת6ז-ו [חופ] .חישק קסיד ללכ היהי

 .42.5א8 חפנב אגח ןורכיז סיטרכ לש סופיט

 יחפנב ולאכ םיסיטרכ הארנ יכ תופצל ןיא ךא

 םהש םושמ ,בורקה ןמזב 300א/8 לש ןוסחיא

 - 000 .....שששטששש * דז 'ז₪ש הס... אלט



 -ייק ,ןפוא לכב ,םייתניב .רוצייל םישקו םירקי

 ילעב םיחישק םיקסיד לש תובר תויצפוא תומ

 ןיתמהל ךרוצ ןיאש ךכ ,בוט ריחמ /םיעוציב סחי

 .הנלשבת תוינדיתעה תויגולונכטהש דע

 הפונת תריבצ : 60-0%]

 -צל ספ-אסא| יקסיד ולחה הנורחאה הפוקתב

 ופילחה הבש הפוקתה תא הריכזמה הצואת רוב

 -גה םיטילקתה תא קסיד-טקפמוקה ירישכמ

 65-80א1-ה תונורסח .רוחש קיטסלפמ םילוד

 (חישק קסידמ 20 יפ םייטיאו דבלב האירקל)

 .תלוביקו ריחמ - סהיתונורתי לומ םידמוע סניא

 קסידו תיסחי םילוז םה 62-50א1-ה ירישכמ

 -ותנ לש 68088 ןסחאל לגוסמ מייס 12 ורטוקש

 התע ןתינו ררועתהל לחה הז קוש ,ךכ בקע .םינ

 ,יטפשמ עדימ ,יאופר עדימ םע םיקסיד גישהל

 -וש םיאשונב םיינכט-םייעוצקמ םירמאמ ףסוא

 .דחא קסיד לע תומלש תוידפולקיצנא וא סינ

 ,65-8סאו יקסיד לש הירפס תונבל ךתנווכב סא

 -בש חישקה קסידה חפנ תא קודבתש יאדכ

 דע לוזגל הלוכי דיחי 6כ-תסא[ תנקתה .ךתושר

 הקיפרג יצבק רובע חישקה קסידה חפנמ 8

 -רב יכ אדוו [פמ קסיד ךתושרב סא .םישופיחו

 לנוכ תיברמ | .יונפ .הבחרה ץירח ךתוש

 .5081 ימאתמ םישרוד 62-80%1-ה

 הידמיטלומ ירצומ קוויש תצעומ"  ןקת יפל

 שרדנה ילמינימה הרבעהה בצק ,(א[ק6) ''פ6-ל

 הקירס ןמז םע ,150א/%6 וניה 62-80א1-מ

 רתוי אל לש 0? לוצינו הינשל דע לש עצוממ

 סינעוט 6כ-80א1-ה ירישכמ בור ,םויכ .40%-מ

 עצוממ השיג ןמז .אוק6 ןקתב םידמוע םתויהל

 תוחפ תמועל) : 3506-כ וניה 62-80 לש

 יד ,םיכמות םהו (םיחישק םיקסידב 201860-מ

 ,אמגודל .150א/%6 בצק לש השירדב ,תולקב

 ןמז לעב כסטפ6-5ק66 ןנוכ תקוושמ אפ6 תרבח

 תוחפל הקופתו 2808865 לש עצוממ השיג

 .ליגר ןנוכמ לופכ םג הלוע הז קסיד .%6

 המודמ רשוע

 ,65-80% יטמרופ לש המודמה רשועה תורמל

 ןושארה .ק6 םע הדובעל םימיאתמ םיינש קר

 רשפאל רוקמב ןנכות רשא ,0-80א1 א וניה

 -מה .ילטיגיד לוק סע ואדיוו ינוטרס רודיש

 סימאות 105חו98-ו אפ6 תורבח לש םירישכ

 ,קושל דוע יסנכיי הז גוסש לככו א4-ל םויכ

 .לוהינ תונכות ורובע וחתפי הנכות ינרצי רתוי

 תגיות לש ?תסוס 62 וניה ינשה טרדנטסה

 -מב הכימת התיה אל ,הנורחחאל דע אג

 אט6 תורבח התעו הז טרדנטסל םירישכ

 םירישכמ והצי (תוצולחה  ,ליגרכ) 1 סצ188-ו

 .הז טרדנטסל םימאותה

 ךניה ךא ,ךל םסוק 62-80א לש ןויערה םא

 םלשומה קסידה

 -סה סייק ,קסידל בותכל תורשפאה תא הצור

 עיצמ רשא ,6כ-80א רובע 150 9660 טרדנט

 הניה הזכ רישכמ הלש תורבחה תחא .תאז

 קסס-1 אגא יאחופז200-ל םג .6כ-521 סע ץוווק5

 םירישכמ לש סהיריחמ .וזכ תורשפא א06ג% לש

 תכרעמ החע שכור התא םא

 חפנב קטיד לע ךל ,המלש

 8ם-ה תונש 'לושיי .בםוופ

 ךכ ,הבר תולקב םיקסיד םיאלממ

 ןמז ירחאש םייוכיסה בור אליממש

 .ףסונ קסיד ועוכרל ץלאת המ

 -יב רלוד םיפלא 10-ל לעמ ,דואמ םיהובג ולא

 -צע הקפהב קסועש ימל םידעוימ סהו ,לארש

 קחו: לש ןנוכה .סס-פסא| ירתוכ לש תיאמ

 -וחי םיאשונב םירוטילקת תנכהל רקיעב דעוימ

 תנכהב העקשהה תא םיקידצמ סניאש ,םייד

 קאדוק לש ןנוכה .ינומה רוצייל 0-80 טלבמ

 .לוסוס 65 ןקתב תונומת ימובלא תנכהל דעוימ

 -הל לוכי התא יטפוא קרוסו 6 ןנוכ תרזעב

 ריינ וא םליפמ יתחפשמ תונומת םובלא קיתע

 -של דייצל איה קאדוק לש הנווכה .60 80א1-ל

 לש הצופתל איביש ,םיאתמ דויצב תוריש תוכ

 .בשחוממה עדימה קושל רבעמ 65 80א1-ה

 תיטפוא-וטנגמה הביטנרטלאה

 הביתכ סג תרשפאמה הרקי תוחפ הביטנרטלא

 .(אוס) יטפוא-וטנגמ קסיד איה רזייל קסיד לע

 ריחמב לודג ןוסחיא חפנ םיעיצמ ולא םיקסיד

 םייטיא רתוי ןיידע ןבומכ סה .ריבס ךא הובג

 תעַוס-650 יטפואה קסידה .םיליגרה םיקסידהמ

 דע לש ןורכיז תפנ לעב וניה קוחתגס|6 א!ו00ס לש

 הז קסיד תקידבל .יצניא 5.255 רטוקו 5%

 123 א(8 תרבעהל א607צ תדוקפב ונשמתשה

 הכרא וז הקתעהו 2א0-650-ל 521 קסידמ

 קסידמ עדימ תומכ התוא תקתעה .תוקד 11-כ

 טעמכ הכרא ,החא ₪521 קסידל דחא 1

 סירפושמה סיעוציבל עיגהל ידכב .ןמזה ותוא

 תא קותתגס6 תְרבחב ולידגה הז יטפוא קסיד לש

 דיילס 2400-מ קסידה לש בוביסה תוריהמ

 57188 תקינכטב שומיש השענ ,דיילס 3600-ל

 לקשמהו םיביכרה בור תא םיזכרמ הב)

 -שמ ןכו (עובקה קלחה לע ארוקה שארה לש

 רשפאל ידכב לכה - תודחוימ תוכתמב םישמת

 ?וחתגס|6 תרבח .רתוי הקלחו הריהמ שאר תעונת

 פקווש תקינכטב השמתשה רשא הנושארה הניה

 תרבח הגיצה התע .יצניא 5.25 לש קסידב ו

 ףא שמתשמה יציא 3.5 יטפוא קסיד ט)טצ

 בוביס תוריהמ לעב אוה םגו וז הקינכטב אוה

 תעןוטט לש הז יטפוא קסידל .דיילס 3600 לש

 .128א18 וחפנו 38.36 לש עצוממ השיג ןמז

 סהידעלב רשפא יא :םיקסיד יננוכ

 ךלש ק0-ה בשחמב תיסיסבה ןוסחיאה תדיחי

 קוקז ךניא .םיקסידה ןנוכ יאדוול בורק הניה

 סלעתהל לוכי התא ,60-80א1-ל ללכ ךרדב

 תוטלק יבג לע יוביגל יטנגמ טרס יננוכ םויקמ

 -יד ןנוכ ךא ,חישק קסיד ןיקתהל אל וליפאו

 םימייקה סיננוכה לכ טעמכ .חרכה וניה םיטקס

 וא (יצניא 3.5) 144% לש םעיה םויכ

 םינשיה םיננוכל םימאותה ('ץניא 5.25) 8

 םהינש תא ןיקתהל יאדכ ללכ ךרדב .360%א לש

 דובעל תלוכיו תומיאת לע רומשל ידכב בשחמב

 .םישדחו םינשי םיבשחמ לומ

 -מב ןוכסח הניה ילאידיאה 26-ה תונוכתמ תחא

 לננוכ קושב ועיפוה הז ןוצר בקע .(יזיפ) םוק

 לנש וסחדנ וב ,לופכ ןנוכ וא ,הלופכה הידמה

 .דחא ןנוכ ךותל 'צניא 3.5-ו 'ץניא 5.25 ,םיננוכה

 64אסא לש אופ-%6-5511-ה סה ולאכ סיננוכ

 לש םהיריחמ .א46 לש 2505 6סחופס כח6-)

 רשאמ רתוי 10% קר םניה ולא םילופכ םיקסיד

 אוה בושחה רבדה .דרפנב םיננוכה ינש תשיכר

 דחא סאתמ רוביחל קר קוקז הזכ לופכ ןנוכש

 שמשל לוכיה ,ינשה םאתמה רוביח ךסחנ ךכו

 .יוביג פייטל אמגודל

 יילקיטפולפ'' טקסיד לע טייבהגמ 1

 תקתעה אוה סיננוכ םע תוצופנה תויעבה תחא

 -רג םיצבק לשמל) 1.44א8-מ סילודגה םיצבק

 2.88 8 לש םיננוכ םנמא םימייק .(םייפ

 ןוטילקתל הז חפנ וליפא ךא 8% לש רקיעב)

 -יס 24 יעבצב רויא לש יפרג בוקל קיפסמ אל

 רתויב הבוטה תורשפאה .4א8 שרודה ,תויב

 בוליש איה ולאכ םילודג םיצבקב לופיט רובע

 -וא םיקסיד םע םיטקסיד תיגולונכט לש ןיינעמ

 .ה סקדז6ג1)) יילקיטפולפיי תארקנה ,םיייטפ

 ]תצווש 6תקמ6₪ג5 תרבח הגיצה םייתנשכ ינפל

 תפנו יצניא 3.5 לדוגב ,1325/א1 ארקנה ,הזכ ןנוכ

 לוכי ןנוכה .דחא טקסידל 20.88א88 לש ןוסחיא

 -יגר יצניא 3.5 ינוטילקת לע םג בותכלו אורקל

 21א[8-ה ינוטילקת .720% וא 1.448 לש םיל

 -וע ךא 1.44א/8 לש םינוטילקתל םיהז םיארנ

 בושיחב) בייהראב ןוטילקתל 125-כ ,רתוי םיל

 .(םייאדכ ולא םינוטילקת ריחמ/חפנ לש

 םל ב 19
 1993 יטפס לארשי 0



 -שה הרבחה

 -טב השמת %

 הב | היגולונכ א
 -וק םישאר ינש

 ןוטילקתב .ןוטילקתה יבג לע םיבתוכו םיאר

 -ימ לבא תיטנגמ הרוצב סושר עדימה לקיטפולפ

 -הל רשפא ךכ .תיטפוא הרוצב השענ שארה םוק

 לע רומשל ןיידעו תוליסמה תופיפצ תא לידג

 -עש תוקידבב .םיליגר סינוטילקת םע תומיאת

 יפ םימעפל ריהמ אוה יכ וניליג הז ןנוכל ונכר

 -מה השיגה ןמז .1.44א/8 לש ליגר ןנוכמ שולש

 השיגה ןמזש דועב 122860 היה ןנוכה לש עצומ

 .240% תוחפל היה 1.44א/8 ןנוכ לש עצוממה

 וריחממ שש יפ - וריחמ וניה הז ןנוכב ןורסיחה

 חפנב הלדגהה יכ ורמאיש שי 1.44. א18 ןנוכ לש

 ,םלתשמ הז ןכלו שש יפמ רתוי הניה ןוסחיאה
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 ןהכ השמ םוליצ
 הישעתלו םוסרפל םוליצ

 55 ה"אזמ בוחר
 65789 ביבא-לת
 05-5602586 .לט

 םלשומה קסידה

 שש ייפ הלועה ןורתפ ,לבגומ וביצקתש ימל ךא

 .קפסמ וניא

 םיקסיד תפלחה י''ע החבשה

 שיגרמ לבא לש בשחמהמ ייטוסבמיי התא םא

 רובעל הסנתש יאדכ ,יונפ ןוסחיא חפנב רסוח

 -יצי םיעוציב לבקת .לודג חפנ לעב 1פ8 קסידל

 -שי אלש ריחמב הלילק הנקתהו םימישרמו םיב

 .ךביצקת תא רוב

 העפותה תרכינ םיבשחמה םלוע תומדקתה סע

 -שמ .דוע םיקיפסמ סניא ןוסחיאה יחפנ הב

 אל ןמז תפוקת רחאל ,םיצלאנ םיבר 26 ישמת

 -ומה םיתישקה םיקסידה תא ףילחהל הכורא

 ןוסחיא יחפנ ילעב םיקסידב סהיבשחמב סינקת

 -מה בור רובע ילמיטפואה קסידה .רתוי םילודג

 תרבח ינותנ יפל .[פמ גוסמ קסיד וניה םישמתש

 םוחתב םיקסידהמ 60%-כ 126 רקחמה

 -יד ויה 1992-ב ורכמנ רשא 300או8 דע 008

 יקסיד ויה םירתונה 40%-ה בורו 15 יקס
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 תעבונ !פפ יקסיד לש החלצההו תוירלופופה

 -ופ תא םיליכמ סהש הדבועהמ יאדוול בורק

 -מה סיטרכ .ומצע קסידה ךותב רקבה תויצקנ

 םירקמה בורבו לוזו טושפ וניה שרדנה קשמ

 5031 יקסיד .םאה חול יבג לע םייק רבכ אוה

 םה ךא קסידה ךותב רקבה תא סה ףא םיליכמ

 םניב רשקי רשא ,דחוימ 5651 םאתמל םיקוקז

 ךורכה רבד ,תורמתה עצביו תכרעמה ץורע ןיבל

 וכסח 1עמ יקסיד .תומיאתו הנקתה תויעבב

 הליחתכלמ ןונכתו המאתה ידי לע ולא תויעב

 ,ק6-4ד לש ורע הנבמ רובע

 -מב ןקתוהש גוסה) םינשיה 81506-ה יקסידב

 לש ההז רפסמ תרימש ץליא רקבה ,(אז יבשח

 ,קסידה חול לע יפקיה לולסמ לכ לע םירוטקס

 ךורא וא (וכרמל בורק) רצק לולסמה םא ןיב

 ךכל המרג וז השיג .(תינוציחה הפשל בורק)

 רקב .לצוני אל חולה חטשמ תיסחי לודג קלחש

 אלו עדימה דודיק תטיש תא ץליא ףא 51506-ה

 ןיפיקעבו דודיק לש תומדקתמ תוטיש רשפיא

 .בוביסה תוריהמ תא םג עבק

 תויעב רתופ קשממ :ש5

 טילקת ,סויכ .ולא תויעב רתופ 128-ה קשממ

 ,210א18 לש ןוסחיא רשפאמ 'ץניא 3.5 לש דחא

 ינשב םישמתשמ 200א18-ה יקסיד בורש תורמל

 םיטילקתה רפסמ תנטקהל ףחדה .םיטילקת

 -קה ישאר רפסמ תא ןיטקהל ןוצרה אוה

 תאלעה ושוריפש רבד ,םיצוחנה הביתכ/האיר

 (108 ימעב ךשמה)



 סנו'ג טימ תאמ
 - הכירעו םוגרת
 ץיבוניבר לבוי רד

 םישפחמה הל 2

 תמאב םלשומה בשחמה תא

 סלועמ שולגל םיתעל םיצור

 | החבשהל םינתינה םידבעמה

 ימוקמ = ורעב | ואדיוהו

 .םירחא םיטרפב רסייתהלו

 ופוסב לגתסהל סילוכי ונבור

 ור בשתמה לש רש  תכדשה הא תוהתה לג ה תל לפלא להובלה תחל קמ לכל טמפ בה לש
 תכרעמ יקלח ףוסיאו תיינב ,תאיצמ אוה םלש

 אלא ,ךיכרצל קר אל םלשומ ןפואב המיאתמה טיטרכ ךירעי אל הנקת אלל לנוהמת קר .ליעו העבצה ןקתהל

 -נה םימעטהו םיכרצה חווט .ישיאה ךמעטל םג

 העבצהה ןקתה ,תדלקמה לש אוה רתויב בחר תלוכי לש ירוטסיהה ןורסיחב בשחתתהב דחוימב ,דבוכמ לוק
 בשחמה תא | וביכייש לוקה | סיטרכו

 4 .ךלש לשמה = ,תולגתסה בייחמ וניא םלשומה בשחמה ךא .6 - ב תילקיסומ
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 ץוחל ןינע

 בשחמ לש השוחתה תא לקלקל לוכי וניא רבד

 תדלקמ רשאמ רתוי ,קנע ןורכיז סומע ,ןתיא

 תדלקמ היושע ,ינש דצמ .המיאתמ אלו השלח

 םאותל וליפא תונוילע תשוחת קינעהל הלועמ

 .רתויב בולעה

 -מה תא םעטה ינינא םיקלחמ יתרוסמ ןפואב

 -מו םיינכמ םיגתמ יססובמ :םסיגוס ינשל תודלק

 סויכ ונל הצוחנ ,תאז סע .הנרבממ יגתמ יססוב

 םיביכרמ ינשל םסאתהב ,השדח הקולח תטיש

 יארחא ןושארה ביכרמה :דילקב גתמ לכ לש

 -מה ארקנ אוהו דילקה לש הטמ-הלעמ העונתל

 ,ומצע גתמה ,ינשה ביכרמה .(א0703108) ףונ

 תריגסל הציחלה תמרוג ותועצמאב ןונגנמה אוה

 .ילמשח לגעמ

 תודלקמה הז ללכבו ,תוינרדומה תודלקמה בור

 -טב שומיש תושוע ,1םאא/ג8א-ו 18% לש

 לש הבכש הדירפמ הב ,הנרבממ-גתמ תייגולונכ

 -ורמ תונקיידב םירוח סיבוקנ ובש ,דדובמ רמוח

 -ומ וידב תופוצמה תוקד תובכש יתש ןיב ,הב

 ףונמה גוסב תולת אלל ,שקמ ץחלנ רשאכ .ךיל

 םרוגו ,הנרבממה לע ףונמהמ קלח ץחול ,ולש

 רוציל תוינוציחה תובכשה יתש לש ךילומה וידל

 .תדדובמה הבכשבש בקנה ךרד עגמ

 רתוי הרישי הרוצב ןיידע תוקפסמה תודלקמ שי

 לש וז ומכ ,םיצוחנה םיילמשחה םיעגמה תא

 .ןצסחתק 16 6-0 קט זסז 5

 תרדוח הלא | תודלקמב

 ינש ןיב לא תיתכתמ תעבט

 לע הציחל לכב תכתמ יעגמ

 -מה ביכרה ךא .דילקה

 -הה תעיבקב רתויב יתועמש

 לע הציחלב תרצונה השגר

 .ףונמה אוה דילקה

 16%חו9:א18א1 לש תודלקמה

 ,ןמוחתב תוליבומה ורתונ

 תשוחתל עגונה לכב תוחפל

 תוכזב רקיעב ,םידילקה עגמ

 ,הסירק-ץיפק .גוסמ ףונמה

 ףונמב .םסושר טנטפ אוהש

 לע הציחל תמרוג ,הז גוסמ

 ,היעז .תכתמ ץיפקל דילק

 -הל ,דילקל תחתמ חנומה

 -תל ןה תמרוג וז הסירק .הטמל וכרדב לפקת

 לע סרגנה ,השיקנה לילצל ןהו השיקנה תשוח

 ןמזב ףונמה תרגסמל ןתונ ץיפקהש הכמה ידי

 -מה תא םירכוזה םישמתשמה .תולפקתהה

 -הש ינפל ,47-ו 18% אך לש תוירוקמה תודלק

 בזכאתהל םילולע ,הנרבממ יגתמל הרבע הרבח

 ןונגנמ ותוא ךא ,םויכ תודלקמה לש השוחתהמ

 -תה תשוחת רקיע תא קפסמ הסירק-ציפק לש

 -מה ינכמה גתמה תודלקמ לש השיקנהו קותק

 .תויתרוס

 -חמ ישכורל קר תונימז 18א[ תודלקמ ויה רבעב
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 םימלשומה םירזיבאה

 -יכמ תא 18%[ תרשפאמ הנורחאל ךא ,ז[8%| יבש

 תודלקמ ןתוא תא תרכומ 16אחוגזא .דרפנב ןתר

 .הלש גתומה םשה תחת

 -קב שומיש לע טנטפ ןיא [פא1-ו 1 אא48א-ל

 -וושמ תורחא תורכח רפסמו ,יללכ ןפואב םיציפ

 -מה ,םיציפק-יססובמ םיפונמ סע תודלקמ תוק

 קותקתה תשוחתל בורק והשמ םיקינע

 לש 0חת1א6ץ/101א1 ןה ךכל תואמגוד .השיקנהו

 לש א8-5181-ו (ב"הראב 895) אסחתקגו6 תרבח

 יתש .(בייהראב 49.995) (תוססחע /גחו6חסג תרבח

 ,םילנכימה 8125 ידילקב תושמתשמ תודלקמה

 תשוחת תוקינעמ - ןאסחתקג6 רקיעב - ןהיתשו

 םג הפיסומ 6ןווטססחע תרבח .תוביציו תוקצומ

 תרבח .תדלקמל חישק קיטסלפמ קבא ןגמ

 -מב | םחתגתס60 א6ע9086-ה תא העיצמ ךתץ

 ההז וזה תדלקמה עגמ .בייהראב 99.955 .ריח

 .הבוטו הקצומ הלש תפטעמהו ,18א1-ל טעמכ

 השקבב ,טקש

 לש תויציפקב שומיש תושועה ,הנרבממ תודלקמ

 ןפואב הנושה ךר עגמ דימת וקפיס ,ימוג תפיכ

 . 1 אחזא18% לש תיתרוסמה השיגהמ טלוב

 -שמ ,שקמ לכל תחתמ ץיפק סקמל םוקמב

 תודגנתמה ,ימוג תופיכב הלא תודלקמ תושמת

 .תוימואתפב תוטטומתמ זאו ,(תלל הליחתב

 םישמתשמהמ קלחל וז השיג לש דחא ןורתי

 ועמחועהל םיל'חתמ םיושנא רתויו רתויש תורמל

 םיאצומ םישמתשמה תיברמש הדבועה תראשנ ,הביקע ירודבב

 רחו' החונל דיה קרב תרזעב ןחלושה לע רבכע תענה

 הצוחנועב רק'עב ,לדוגאה חרזעב רודכ לוגלג רשאמ

 .בר קויד וא הבורמ העונח

 תא םיבהוא םירחא .הכומנה שערה תמר אוה

 השוחתה תא םיפידעמה םישמתשמ .ךרה עגמה

 תולגל םייושע הנרבממה תודלקמ לש הכרה

 םאותה בשחמה םע תקפוסמה תדלקמהש

 .םיצור םהש המ תא קוידב םהל הקינעמ סהלש

 ריחמב תופולח לש בחר ןווגמ םייק ,אל סא

 אא לש אאומ ₪1-101 + תדלקמה לשמל ,ךומנ

 ב

 לע רתוול ילבמ הטקש תדלקמ ףידעמ התא םא

 ןכתי = ,ץיפק-ףומ לש השיקנה תשוחת

 16 ךסטסח-ל .ךיתושירד תא וקפסי [אחוגזא-ש

 תפיכ לש סיפונמ שי (בייהראב 895) 86/04

 אלל הסירקה ץיפק תשוחת תא םיקחמה ימוג

 .שער

 ןייא וגוסו ךדסטסח-ה תדלקמל :תחא תוריהז תלימ

 .דבלב םישקמ 84 תב איהו ,ירמונ קלח

 שורדה חטשה תא רתוי דוע ותיחפה 1אחוגז%

 -ממ קלח לש סמוקימ יוניש ידי לע וז תדלקמל

 -הש חטשה תא םצמצ הז רבד .רזעה ישק

 שרוד ךא ,דבלב מייס 33 א 16-ל תספות תדלקמ

 .שמתשמה לש תולגתסה

 הצור ךניא ךא תונטק תודלקמ בבוח התא םא

 לש תיתרוסמה תדלקמה תשוחת לע רתוול

 995 תרומת :התא לזמ רב 16אהוגז/18א]

 16אחזא -ה תא שוכרל ךתורשפאב בייהראב

 ןונגנמ הלש | ,5טטגתו|תס6 6

 ענמנ ךא ,ליגר םישקמ 101 רודיסו הסירק-ציפק

 שולש ךרואלו תויצקנופה ישקמ לעמש חוורהמ

 ןיטקמ ךכבו ,תדלקמה לש תורחאה תועלצה

 -ועה תאו ,מייס 45-ל 69-מ תדלקמה בחור תא

 .מייס 15.75-ל 21-מ קמ

 םיינרמש םינדלקל

 -ופה ידילק תא ןיידע םיפידעמה וניניבמ הלאל

 ,תדלקמה לש תילאמשה עלצה ךרואל תויצקנ

 שי ,(ג1-ו 18% אך יבשחמב ירוקמה רודיסה)

 התפמ תורשפא תוחפל

 ןאסחתקגו6 :תחא

 1295-ב סחותוא6ץ/0וזג 7

 רודיס וז תדלקמל .בייהראב

 -בו ,םישקמ 101 לש אלמ

 -ופ ידילק 12 ךכל ףסונ

 ךרואל םירוט ינשב תויצקנ

 תדלקמה .תילאמשה עלצה

 לגתמ סתואב שומיש השוע

 -קמ ראשבכ םיינכמ 8%

 -אמ איהו ,אסחתקגו6 תודל

 לש שדחמ הרדגה סג תרשפ

 .םישקמה

 ףידעמ התא סא ,אמגודל

 -שמ תויצקנופה ישקמ תא

 -מש םג הצרתש ריבס ,לאמ

 -ומי 1]4ו-ו פתוז ,6₪]-ה ישק

 קלחל לאמשמ ,הטמל הלעמלמ רשי וקב ומק

 ןוסחתקגו6 תדלקמ .תדלקמה לש ירמונאפלאה

 תויצקנופ תמשה ידי לע ,הז יוניש ךל תרשפאמ

 ילאמשה דצה ךרואל םיפדועה םישקמל הלא

 .תדלקמה לש

 ןעוגאו לש וסא6ע 124 איה ןויצל היואר תדלקמ

 סילונפ םישקמ הב שי .בייהראב 995-ב 5שווטמ

 םתנכתל תולקב ןתינש ,ילאמשה דצה ךרואל
 הניא איה .תויצקנופ ידילק לש הינש תכרעמכ
 שיש המצוע תשוחת התוא תא הקינעמ



 ןיאש המאתה תויורשפא הל שי ךא ,אסחתקגופ-ל

 לכ תנכתל ןתינ תזסא6ץ 124-ה םע .אסחתקגופ-ל

 םכתסמה רבד ,תדלקמ לש ורקאמ תרזעב שקמ

 .םינוש סיות 1800-ב

 תוימונוגרא תופולח

 הגאד רוקמ סויכ איה ייפכה תלעת תנומסתיי

 -נה תורבחל ןהו תודלקמ ישמתשמל ןה יניצר

 -בח ולחה ןכל .םייאופר םילופיט ןממל תוצלא

 תחונת תורשפאמה תודלקמ ןונכתב תודחא תור

 תורבח ןיב .םיידיה תופכל רתוי האירב הדלקה

 1163וות תא אוצמל ןתינ הלא

 קק160,05

 .61ות6515 -| 18חוותק

 -שמ הלאה תורבחה בור

 לש יהשלכ הטישב תושמת

 תדלקמה ףופיכ וא הדרפה

 השיג .םיחונ םיאצח ינשל

 -ימ תטיש הנוכמה תיפולח

 תרשפאמ | (6וסזותָק) םירת

 (םירתימ) םינוש םיבוליש

 תחא די תרזעב סישקמ לש

 -וכת תא תוקחל ,םייתש וא

 .הליגרה תדלקמה לש היתונ

 -ומ תורכומה תורבחה ןיב

 תונמנ הז גוסמ םירצ

 .1ת!סקתק-) 400000, 1306

 -קמ רוחבל ךאובב רתויב הבוטה הלועפה ךרד

 -נל ,קפס אלל ,איה ךל המיענ התשוחתש תדל

 רבדה סאב .השיכרה ינפל תדלקמה תא תוס

 ךרד שוכרל םיבר תומוקמב ןתינ ,ירשפא וניא

 תלבקו תדלקמה תרזחה תייצפוא םע ראודה

 .תרדגומ ןמז תפוקת ךות ,הרזח ךפסכ

 םירבכעה ילסחמ

 -גה ,תועצומה תודלקמה לש הנורחאה הצובקה

 -עב העבצה תרשפאמה וז איה ,תוריהמב הלד

 איה תחאה :תושיג יתשמ תחאב ,תדלקמ תרז

 ,הינשה .תדלקמב (וזגס<פ31) הביקע רודכ בוליש

 דחאב העבצה ןונגנמ תיינב איה ,רתוי תזעונה

 תחא ףא .'ע:-ה שקמ תובורק םיתעל ,םישקמהמ

 והשמל רבכעל קוקזש ימל תילאידיא הניא ןהמ

 ןה ולא ךא ,ךמסמב ףודפד רשאמ רתוי אוהש

 רבכע םיצור סניאש הלאל תוחיטבמ תויורשפא

 .לודג הדובע חטשמ שרודה

 -וכ 16%חופזא לש םחחהתס66 101 86 66ץ008-ה

 16 וא מיימ 25 לש בלושמ הביקע רודכ תלל

 לש הנוילעה תינמיה הניפב ,רודכה דיל .מיימ

 יתש שי ,םירוטקידניאה תורונ לעמ ,תדלקמה

 אוה תדלקמה ןונכית ראש .םינצחל תוכרעמ

 -עה רודכב שומיש רשפאמ הו ןונכית .יטרדנטס

 לש ינמיה קלחה לע דיה תמא תחנה ךות הביק

 -עה רודכ .העיתפמ הדימב חונ אוהו ,תדלקמה

 םימלשומה םירזיבאה

 .טפוסורקימ םאות אוה הביק

 -עה תכיפה - הביקעה רודכ ירוחאמש ןויערה

 תליזג אלל תולועפ ןתוא תגשהל ובג לע רבכ

 תוירלופופה תורמל .בר ןמז הזמ םייק - חטש

 -גה תוירלופופהמ רקיעב תעבונה) םהלש הלדגה

 סה ,(ושותנסש5 לשו םיאשינ םיבשחמ לש הלד

 .םירבכעה ירוחאמ הברה ,תוריכמב ינש סוקמב

 -בו שארב איה היעבה ,םיבר םישמתשמל

 לולע הביקעה רודכ .השוחת לש ןיינע הנושאר

 .שומישל חונ אל הליחתב תויהל

 -מה תעד תא תונשל יוכיס שי דחא רצומל

 יואר אוהו ,הביקע ירודכל עגונב םישמתש

 ,םיאקיפרגל םילבוקמ רזע יעצמא םה תורביס הוחול

 יעצמאל םייוטמ ןו'מד םהל תרשבאמ הציחלל םתושיגרש םושמ

 הלידגמ ןרוציצה לע רחו' הקזח הציחל ,אמגודל .םי'תרוממ רויצ

 .דיב רויצ לש ןיע תיאדמ !ל הקינעמ| ,רייוצמה וקה 'בוע חא

 רבכעהמ רטפיהל ךנוצרב םאב בורקמ טבמל

 1395) 8ַ1/0וו60ה לש דג0גת-ה .ךנחלוש לעש

 -וחב בשוי ,מייס 13.7 א 14 ויתודימש ,(בייהראב

 -מה לש ודיב ךומתל ןנכותמו ןחלושה לע הקז

 ןניא ךידי םאב .העוגרו החונ החונתב שמתש

 -צא שולשמ תחא לכ ,דחוימב תונטק וא תולודג

 דחאב תיעבט הרוצב תועגונ תוכוראה ךיתועב

 רודכ לע חנומ לדוגאהו ,םירותפכה תשולשמ

 ירודכ בור ומכ .ידמל לודג אוהש ,ומצע הביקעה

 רבכעל םאות דגסאא!גת-ה םג ,קושבש הביקעה

 הווהמ הניא הנכות תכימתש ךכ ,טפוסורקימ

 .היעב

 ,התוי םינטק םיבר הביקע ירודכ אוצמל ןתינ

 -וטה ןיב .םידיינ םיבשחמל דמציהל םיננכותמה

 ןווסזס50₪ 331!ק0והז תא תונמל ןתינ םהבש םיב

 108060 תאו ב"הראב 1755-ב וסט

 םניא םה תאז םע .(1695) ךזגסאא[גת סח

 רודכב וא יטרדנטס רבכעב תוהחתהל םילוכי

 .שומישה תולקל עגונה לכב אלמ לדוגב הביקע

 סירבכע

 שמתשהל סיליחתמ םישנא רתויו רתויש תורמל

 -מה תיברמש הדבועה תראשנ ,הביקע ירודכב

 -עב ןחלושה לע רבכע תענה םיאצומ םישמתש

 רודכ לוגלג רשאמ רתוי החונל דיה קרפ תרז

 הבורמ העונת הצוחנשכ רקיעב ,לדוגאה תרזעב

 -ישה סירבכעב םג ,תודלקמב ומכ .בה קויד וא

 .םיישיא םימעטו םיכרצ אוה רתויב בושחה לוק

 תשוחת סע רבכע םיפידעמ םישמתשמה בור

 הלאה תונוכתה יתש .הקלח העונתו תוקצומ

 ,1סַקווטסח-ו 100501 לש םירבכעב תומייקתמ

 -שמ תורבחה יתש .ךשוממ ןמז קושב וטלשש

 איה האצותה .שונא תסדנהב הברה תועיק

 לעב ןובס לש ומשכ ,יפסוס לגז הנוכמה הנבמ

 סה וז הרוצב םייונבה םירבכעה .הרומק הרוצ

 1095 ,קיפא תסריגב 1255) אווסזס50₪ 6

 1 קוס -| (ק5/2 וא יירוט רוביח תסריגב

 -מה תנכה ךלהמב .(בייהראב 1195) א!סטפ6וגת

 רבכע לש אמגוד א!סזספס₪ ונילא הריבעה רמא

 תויהל רומאה ,אבה רודה

 תורוש תאירק ןמוב ןימז

 -יג 11070508 \א(סט6-ה .הלא

 תרוצ תא רפשמ ,2.0 הסר

 רתוי לודג .אוה .כסו6-ה

 לקעתמ ,יתועמשמ ןפואב

 -קפ הרוצ לעבו ,הלאמש

 םיליגרה הלאל .רתוי תיתיע

 ,םילתופמ תוחפ םירבכעל

 -לי תידוחייה הרוצהו לדוגה

 ךא ,הליחתב םירזומ ואר

 הרוצב םיאתמ הזה ןונכיתה

 ףכ תירורעקשל רתוי הדומצ

 רבכעה בגש סושמו ,דיה

 תרפתשמ ,רתוי הובג אוה

 .דיה ףכל תקנעומה הכימתה

 וסנפסא!גת-ה לע זירכהל הננוכתה 1.0860 םג

 והז .שדחמ בצועמה (65|016 18010 [0ט56 1[

 -ודק םירבכע ךא ,שדח ךכב ןיאו ,יטוחלא רבכע

 רבד ,םודא-תת רואב שומיש ושע רתוי סימ

 לועפל וקיספה םירבכעה .יתייעב תויהל הטנש

 .ןרקה לולסמ תא רבש והשלכ םצעש סעפ לכב

 תואב הז רבכע שמתשמ ,ול םדקש םגדה ומכ

 ,ףסונב .המיסחה תייעב לע רבגתהל ידכ וידר

 שדחמ בצוע רבכעהש 108/60. תרבח העידוה

 .דיה ףכ תירורעקשל רתוי הבוט המאתהל

 לש אוה םג ,הבוט שונא תסדנה םע רחא םגד

 -מל רתויב הבוטה הריחבה אוה ,[סָקְווטסח

 סיידי תופכ ילעב ,הרשעה ליג ינפל םישמתש

 רבכעכ בצועמה  ,או62 אוסט-ה והז .תונטק

 וילא תפרוצמ .בייהראב 595 הלועו ,ינועבצ הדש

 ידי לע שומישל דחוימב הננכותש רבכע תנכות

 .םידלי

 ירבכעה ןונגנמב ןוימיד

 -עה ןיב ןוימידה ,הלועפה ןונגנמב רומאה לכב

 עגונב תוחפל ,ינושה ןמ בר םיינרדומה םירבכ

 דע .העונת םינייצמו םיהזמ םה הבש הטישל

 תרבח התיה 100508 וסט לש 2.0 הסריגל

 רבכע לע ושקעתהש תודדובה ןיב ו

 רודכ הזיזה העונתה ,הז סודק ןונכתב .ינכמ

 ,תכתמ תויליגלג זיזהש ,רבכעה תיתחתב ימוג

= 0 
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 רגכע תיינב

 רתוי בוט

 רתוי ךורא ףוג .1

 רתוי הונג בגו

 תרוצל םימיאתמ

 .דיה ףכ

 ןנכותמה רעק .2

 לש םשומישל

 לשו סינמי

 .דחאכ םירטיא

 יעצמא קלח 3

 קינעמ רתוי הבע

 רתוי הגר הכימת

 .דיה קרפל

 ירו

 4% לוק םיטדכ לש הימוטנא

 -שח םיעגמ ויה םהילעש םילגלג ובבוס ןהו

 םיעגמה ראש תא וקפיס תכתמ תושרבמ .םיילמ

 .םיצוחנה

 -קל תפרטצמ אווסזספס8 אוסט לש 2.0 הסריג

 , 1סַקושסה ללוכ ,םירחתמה לש הלודגה הליה

 .רתוי ןימא ינכמ-וטפוא ןונכתב םישמתשמה

 ימוג רודכ םע ,ידמל המוד אוה וללכב ןונגנמה

 סיליכמ םיבבוסה םילגלגה ךא ,רבכעה תיתחתב

 רוא רוקמ .םיילמשח םיעגמ סוקמב םיצירח

 ךרד רובעל לוכי רואש ךכ םימקוממ ןשייחו

 םיבבותסמ םילגלגהשכ .ןוכנ סקוממה ירח

 לע תועיבצמה ,רוא תומיעפ תולגל ןשייחה לוכי

 .רבכעה תזוזת

 םירבכעה איה ,םירבכע לש תישילש הצובק

 םהו ,םיענ םיקלח ללכ םהל ןיא .םייטפואה

 םידדומ הלא םירבכע .יאלבל תוחפ םיפושח

 רוא תוטלופ תודוידמ רוא תרזחה ידי לע העונת

 רואה .רבכעה תיתחתב תומקוממה ,(םי-150)

 לוקמרל האיצ לוקמרל האיצי
2 
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 .. ואירטסלתאיצו

1 

 = ואירטסל הסינכ

%- , 

 - = קיט סויגתןומז-ל רוביח

 < רתויב םיבוטה םיסיטרכה
 = .תורוקממ לוק סיבלשמו םיטלוק
 < .זחאכ סיילטיגידו םייגולנא

- 

 םימלשומה םירזיבאה

 וילע ,רבכעה חנומ וילעש דחוימ חטשממ רזחומ

 -ובג םהלש קוידה תדימ םג .ןידע גירס ספדומ

 -הו םיינכמה םהירחתמ רשאמ רתוי הה

 -ייד 60.2 שמתשמ קרש תורמל ,םיינכמ-וטפוא

 היעבה .לדבהב ןיחבהל לכוי ןמא וא דחוימב ןק

 שומיש םישרוד סהש איה םייטפוא םירבכעב

 רמשיהל בייחש ,םהלש דחוימה רבכעה חטשמב

 היגולונכט םא .םיצפח וילע וחנויש ילבמו יקנ

 קודבל ךל יאדכ ,ךיכרצל המיאתמ ךל תעמשנ וז

 .[וסטפ6 5ע56ח5 תרבח לש 76 וסט 111 תא

 .1495 בייהראב וריחמ

 הדרפה רשוג

 רשוכ תא תורידגמ 1סָקְוו6סַח םגו אוו0ז080 םג

 400 קו-כ הרמוחה לש ילאידיאה הדרפהה

 הדרפהה יהוז .(ססטתופ אז ותסח - 'ץניאל תוריפס)

 התא םא .הל קקדזנ ונבורש רתויב ההובגה
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 ילטיגירל יגולנאמ רמתמ
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 -פה רשוכ תומסרפמה תורבחב הרקמב לקתנ

 .ךתוא תועטהל ךכל ןתת לא ,1,800 קו לש הדר

 -ומה רבד ,הנכות ידי לע תרבגומה הדרפה יהוז

 .רבכע לכ ידי לע עצ

 לש הדרפה רשוכ לע םירבדמ רבכע ינרצי רשאכ

 םה - תושיגר אוה רתוי ןוכנה חנומה - הרמוח

 לכב הנומ רבכעהש םיסלופה רפסמל םינווכתמ

 2.54-ל הווש דחא יצניא) ןחלושה לע יצניא

 עיבצמ תזוזתל הלא תודיחי לש םוגרתה .(ךרעב

 רבכע לכ .רבכעה לש רביירדב יולת ךסמה לע

 קפסל גאדי ולש קיטסלפה הטעמ תא הוושה

 .שמתשמה ידי לע הז סחי ןונוויכל החונ ךרד

 -עה תא ויזהל ךילע ,ידמ הכומנ תושיגרה רשאכ

 עיבצמה תא זיזהל ידכ קר םימעפ רפסמ רבכ

 -ונת ,ידמ ההובג תושיגרה רשאכ .ךסמה בחורל

 -מל עיבצמה תא הכילשמ רבכעה לש הלק הע

 .תנווכתה וילאש הזמ לודג קחר

 לש יהשלכ הרוצ םג םיללוכ םירבכעה בור

 עינמ התא רשאכ :ןונוויכל תנתינ ןמס תצאה

 התאשכו ,תושיגרה הלוע ,תוריהמב רבכעה תא

 השוריפ .תתחופ איה ,תויטיאב רבכעה תא עינמ

 הארנה הדרפהה רשוכ תא תונשל וז תלוכי לש

 -וכש רבכע םע סג רדתסהל לכות הארנכש אוה

 ןיא דוע לכ ,200-3006ק| אוה ולש הדרפהה רש

 -ופמ הקיפרג לש הלודג תומכ תשרוד ךתדובע

 לש רבכע שוכרל ינויגה ,תאז סע ,ונבורל .תטר

 -הה רשוכו ,ירעומ אוה ריחמב שרפהה .400 קו

 ךלש רבכעהש חיטבהל רוזעי רתוי הובגה הדרפ

 -ייהש תונקיידו תוריהמ לש בוט בולישב לעפי

 .םישרוד ךלש סימוש
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 ןצחלה לע לודגה חוכיוה

 -ומ רבכע תויהל בייח םלשומה בשחמלש םשכ

 רפסמ תא לולכל סלשומה רבכעה בייח ,םלש

 בר ןמז הקיזחה אווסוספס₪ .םלשומה םינצחלה

 -ועב בשחתהב דחוימב ,םינצחל ינשב ידש העדב

 -וע ןניא תויתרוסמה הנכותה תוליבח בורש הדב

 -חל השולששו ,ינשה ןצחלב שומיש ללכ תוש

 לע ץחלי םדאש יוכיסה תא םיריבגמ סינצ

 .תועטב ןוכנ אלה ןצחלה

 התוחפ אל הדימב תנעוט ,תאז תמועל ,1.סקנופסה

 -עמ םינצחל השולש ילעב סירבכעש עונכיש לש

 רושקה לכב רתוי הבר תושימג שמתשמל םיקינ

 ךרד םינצחלל םישקמ וא תויצקנופ תדמצהל

 לש ךלוהו לדג רפסמשכ דחוימב ,רבכעה תנכות

 .ינמיה ןצחלל שומיש תואצומ הנכות תוליבח

 -אה גוסמ התא םא .תורבחה יתש םע קדצה

 ,הספוקהמ המ רבד איצוהל םיבהואה םישנ

 רבכע ,ידמ רתוי וב קסעתהל אלו ותוא רבחל

 דחא סא .ךרובע רבדה הארנכ אוה ינצחל-וד

 -ליה ןונוויכ אוה ךילע םיביבחה ןמזה ייוליבמ

 -יב שקמ תוציחל תוחפ וכירציש ךכ ךלש םימוש

 רבכעהש אצמתש ןכתי ,רתוי ההובג תוליע

 .ךמעטל אוה ינצחל-תלתה

 ינצחלל םיבר םישקמ תאצקה לש ןויערה םא

 דחא תא ןוחבל הצרתש ןכתי ,ךל הארנ רבכעה

 קחסחגת6 | תרבח לש קס0(/6ט6 ימגדמ

 (בייהראב 995) סיאטזא!סטפ6 50-ה .160תתס|סקג6%

 -ופ 72 דע וב לולכל ןתינו ,םינצחל 12 םע עיגמ

 קסשסזא(סט6 70-ה .תונכיתל תונתינ תויצקנ

 -הו ,1255-ב תויצקנופ 102-ו םינצחל 17 ללוכ

 קפסמ ,1755-ב קס6זאןסטצ6 100 ,הרובחבש ירא

 תודיחי .תותנכותמ תויצקנופ 240-ו םינצחל 0

 ,עצוממ רבכע רשאמ רתוי טעמ תולודג ןה הלא

 ןה .ןבג לע תיבושיח ינצחלכ הארנש המ תוללוכו

 -ישה ןמזב דיה ףכב החונ המאתהל תוננכותמ

 .שומ

 ןמזב תומיאתל עגונב ךיניעמ הניש רידת לא

 תללוכ א[וסוספסא \/גתסא5 תנכות .רבכע תריחב

 תיברמו ,םינרצי רפסמ לש םירבכעל םירביירד

 , ווסזס01 וסט ימאות סה קושב םירבכעה

 םא .רבכעל תיתודידי הנכות לכ ידי לע ךמתנה

 וניא רצומה סאב ,חוטב לע תכלל תמאב ךנוצרב

 וסטי6 ,תוחפה לכל ,וא ,א116080₪ וסט םאות

 .ותוא הנקת לא ,5ץ5ח

 חיטבהל רתויב הבוטה ךרדה ,תודלקמב ומכו

 ותוסנל איה ךמעטל עלקי רחוב התאש רבכעהש

 ושכרל תוחפל וא ,רכומה לצא השיכרה ינפל

 .ותרזחהל היצפוא סע ,ראודה ךרד

 176ח /1ם0005-ב ןללנועמ והשימ

 בר ןמז הזמ סינהנ 64 ינעוצקמו הקיפרג ינמא

 .( 0וקווטסז וגסו6) תורפיסה תוחול תונורתימ

 6ת0ות1 ןכו  \%ות6סואפ [סז לח 6סחוקטוותק ,תעכ

 םימלשומה םירזיבאה

 ונל םג םינתונ ,60 שס. תרבח לש 760205-ו

 םיעייסמ הרמוחה ינרצי םג .קנפתהל ץורית

 \/ות6סש5 (סז 6ח הנכותה תכירכ ידי לע ,ךכב

 -וזו םינטק ,םישדח תורפיס תוחולב 6סחוקטזותק

 ,2755-ב 640002 לש אסש746 ומכ ,םיל

 לכ .3695-ב א(סטפ6 | 5ץ6(5ח5 לש ?6ח//96-ו

 םע עיגמ חולה - ולש רויצה ילכו תורפיס חול

 יומד ןמסי וא ןרופיצ ,טע ןיב הריחב תורשפא

 ריינ לש םיינורטקלאה םיליבקמה םהש - רבכע

 ריהמ רויצ טטרשל ,אמגודל ,ךתורשפאב .טעו

 .ךסמה לע עיפומ רויצה תא תוארלו חולה לע

 -גל םילבוקמ רזע יעצמא םה תורפיס תוחול

 תרשפאמ הציחלל סתושיגרש סושמ ,םיאקיפר

 .םייתרוסמ רויצ יעצמאל םייוסמ ןוימד םהל

 הלידגמ ןרופיצה לע רתוי הקזח הציחל ,אמגודל

 ןיע תיארמ ול הקינעמו ,רייוצמה וקה יבוע תא

 ןוילג חינהל םג לוכי שמתשמה .דיב רויצ לש

 -בש םיוקה לע רובעלו ,חולה לע רייוצמ ריינ

 .ךסמל ותקתעה ךות ,רויצ

 -יש תושוע תורפיסה תוחול לש הלא תויצקנופ

 לע הדוקנ לכל :תוטלחומ תוטנידרואוקב שומ

 -מל .ךסמה לע הליבקמ הדוקנ תמייק חולה

 רודכ וא רבכע לש יסחי סוקימ םהבש םירק

 תוחולה בור םיקפסמ ,רתיי ינויגה אוה הביקע

 18010501 רבכע לש הימדה

 2755-מ לחה םיענ תורפיסה תוחול יריחמ

 \ותנסש5 !סז תנכות סע 63100חוק 6080(140-ל

 .םירלוד יפלא רפסמב הלכו ה 00תוקטוותק

 -מה ונייוצש הסינכה תמר לש םימגדה ינשל

 חטש .סיעונצה םהידמימ בקע םיכומנ םיריח

 לשו ,מייס 19 א 19 אוה אסופק46-ה לש הדובעה

 .מי"יס 15 א 23 6חא(ג6-ה

 םגדל ךתוא איבת ריחמב ,תיסחי ,הנטק הציפק

 הנוכמה ,63160ח02 לש ינעוצקמה הסינכה תמר

 ףיסוהל ךנוצרב םאו ,3955 וריחמ .סזגשותפ

 אוה ריחמה ,60חוקטזותק \/ות6סא5 !סז 6ח תא

 ומכ ,מייס 1%%19 אוה ולש הדובעה חטש .5

 םיטע ללוכ אוה ,והומכ אלש ךא ,אסופת6-ה

 שיגר טעב ךמות םג אוה .םייטוחלא םינמסו

 סירויא רוציל ךנוצרב םאב בושח רבד ,ץחלל

 .םיטוטרשו

 , 08002 לש םיייבה תמרב רצומ

 ריחמל הבוט אמגוד אוה ,תזגותק8086 1[-ה

 עצומ אוה .רתוי רקי יפרג חולמ תופצל ךילעש

 הלכו מייס 30א30-מ לחה ,םינוש םילדג הששב

 -לא הסריגב םג םיעיגמ םלוכ .מייס 112א152-ב

 -מה חווט .1505-כב סתוא רקיימה רבד ,תיטוח

 -יגב מייס 30830 חולל 4955-ב ליחתמ סיריח

 מ"ס 112א152-ל 3,145-ל עיגמו ,תיטוח הסר

 צ/ות6סואמ (סז 6ח-ל תפסותה .תיטוחלא הסריגב

 .755-כ איה 6סחוקטווחפ

 לוק יסיטרב

 קלח םידיספמ םהו ןכתיש םיששוחה הלאל

 ,ק0-ה תוסנתה לש ,תיסחי שדח יכ םא ,ינויח

 הביקעה ירודכ

 עיפוהל ולחה

 ילרגטניא קלחכ

 םידילק תוחול לש

 רמאמ .סיבר

 סירזבא אשונב

 עיפוה סיימונוגרא

 לש 9 ןויליגב
 / א

 הרודהמה

 .תילארשיה

 לוקה יסיטרכ

 .7 ןויליגב ורקסנ

 ִּצ
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 אל ,יפקיהה לוקה דויצ תא םירסח םהש סושמ

 ןורתיפ וא סיטרכ אוצמל היעב לכ תויהל הכירצ

 -ישר .םסיכל ןהו םהיכרצל ןה םיאתיש ינוציח

 םיגוסנ םיריחמהו ,הלדגו תכלוה םיעציהה תמ

 בייהראב ןכרצל םיצלמומה םיריחמה .םאתהב

 הלכו | 411 560-0/א-ל 1295-מ לחה םיענ

 ךטח6 | 26808 יתוכיאה סיטרכל 5995-ב

 בייהראב סייתימאה םיריחמה = ./!ט!טפסטתו

 לא תובורק םיתעל םיעיגמ | (יבוחרי יריחמ)

 .1005-ל תחתמ

 לש טוסא!גת הז ללכבו ,עצומה דויצהמ קלח

 1995-ב או66וג \/ופוסח לש גוט0וסקסח ,1,סקגוססה

 תולקב ןקתומ - םוקופס6ססה קסח-/016 50טת6-)

 הז רבד .יליבקמה רעשל טושפ רוביח ידי לע

 לוק תפסותל קוקזש ימ לכל הבר האנה בסמ

 לע םילעפומ םימגדה תשולש לכ .אשינ בשחמל

 קלחכ לוקמר סיללוכו ,תוליגר 4. תוללוס ידי

 לש םימגדה .םהלש תוינוציחה תודיחיהמ

 -ינפ ןופורקימ םג םיללוכ !כוקגפקט6סח-) ספות

 -מה רעשהש סושמ) תספדמל רוביח ןכו ,ימ

 .(לוקה תדיחי ידי לע סופת יליבק

 :וילאמ ןבומה תא שיגדמ בחרה םיריחמה ןווגימ

 רצומ ןיא ,ךכמ רתויו ,םיהז לוקה ירצומ לכ אל

 היונבה תלוכיה .תויצקנופה לכ תא עצבמה

 הדובעה תביבס תלוכיו \/ותטסשמ 3.1 ךותל

 -וא תללכהו רושיק ךרד םיצבקל לוק רשקל

 לוקה ירצומ חותיפ תא ותיצה (018) םיטקייב

 רבכו ,םייקסעה םישמתשמה בורל סינווכמה

 .תוניינעמ תואצות רפסמ וקיפה

 םייתריצי םילילצ

 רקיעב הלש גוווסאוגח-ה תא הננכית 1.סָקְגוטסְה

 וא תויתריציה תא רפשל םיצורה םישמתשמל

 רושיק ידי לע םהלש תוגצמב םייח חור חיפהל

 שומיש .םייפרגו םיירמונאפלא םיצבקל לילצ

 -וק העדוה רושיק תויהל יושע וז תלוכיל חיכש

 -לא ראודב העדוה ,ינורטקלא ןויליגב אתל תיל

 עמשנה רוביד תרזעב תגצמ רופיש וא ,ינורטק

 .ילקיסומ עטק לעמ

 .דבלב סרג 320 תלקוש האנה תינוציחה הדיחיה

 ברקב סג םידהוא שוכרת איהש חינהל ןתינ

 -צה הלדוג לשב ,םיאשינ אל םיבשחמ ישמתשמ

 -קמ רעש ךרד בשחמל רבחתהל תורשפאהו עונ

 תוינבת הטילקמו העימשמ איה .יטרדנטס יליב

 ןופורקימה ךרה (.ואאצ יצבק) \א/ותוסש5 לש לג

 רשפאמ טלק עקש .הב םיבלושמה לוקמרהו

 -המ קר אלו םינוש תורוקממ הרישי הטלקה

 אל לוקה תעמשה רשפאמ טלפ עקשו ,ןופורקימ

 -יח םילוקמר לשמל ,ימינפה לוקמרה ךרד קר

 -ממ .תינופואירטס תכרעמ וא תוינזוא ,םיינוצ

 ההובג תוכיאב לילצ קיפהל לוכי ךניא וז תכרע

 -יק 44 לש המיגד בצק שרוד הזכ לילצ .(גו-ח)

 לעמ ךל ןתונה רבד ,תויביס 16 בחורב ץרהול
 קפסמ תאו םוקמב | .םילילצ | 64,000-ל
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 םימלשומה סירזיבאה

 לש (ונומ) יצורע דח המיגד בצק גטאוסא!8גת-ה

 -צה רפסמ ןכל .תויביס 8 בחורב ףרהוליק 1

 -טס לילצל תורשפא אלל 256 קר אוה םיליל

 תוטלקהל םיאְתמ ותוא השוע הז רבד .ינופואיר

 -מה בור תא קפסל יושע רבדה ךא ,דבלב רוביד

 .םייקסעה םישמתש

 ,סוקו5קסססה קסח-4516 פסטת6 אוה המוד רצומ

 -וד יד תונוכת עיצמ אוה .19.95 בייהראב הלועה

 רבחתמ אוה םגו ,8טוסא[גת-ה לש הלאל תומ

 -הה תלוכיב עיפומ ינושה .יליבקמה רעשה ךרד

 העמשהו הטלקה שי קסח-406 5סטח6-ל .הטלק

 5סנת6 1006 םאות אוהו ,תויביס 16 בחורב

 46 1גפ-ו

 הריחמש | ,אווסז050 \\ות6סש5 5סטת6 5ץ516חו-ה

 ,תויביס 16 םאתמ לע תססובמ 2895 בייהראב

 לש רצומב תומייקה תונוכתה בור תא תקפסמו

 5סטת6 -ו 46 1ג5 תומיאת ללוכ  ,םוקופקסססח

 תעמשהו תויביס 16 תטלקה ,םיקחשמל וגז

 -פו תסיחד העיצמ איה ךכל ףסונב .ואגצ יצבק

 דואמ ליעיה םתירוגלאב .ושגצ יצבק תשיר

 הגו חו ] 6 0000 | 0%

 אוזפו יצבק תעמשהל תורשפא ןכו ,(א!ס0ט!8זוסח

 תורמל | ,( אוטפוס8] 1תפזתנהו6ה[ [218118| 1ת161806)

 .או1פז רושכמל רוביח ללוכ וניא סיטרכהש

 -זש ימ לכל הבושח תויהל הכירצ או!ס] תלוכי

 עטק רשאמ רתוי לש הטלקה וא העמשהל קוק

 םיליכמה ,ו/גצ יצבקל דוגינב .ירקמ ילקיסומ

 ןיא .\צותטסשפ 5סטת6 5ץ5ו8חו-ל ,רומאכ .םירחא

 .הזכ קשממ

 .תואנ הנכות תופסות רפסמ םג שי הז סיטרכל

 -וכת ךל אירקהל לגוסמ ,אמגודל תוסס

 -וח ךיניע תא ריאשהלו ,ינורטקלא ןויליג לש הל

 .ספדומ ףד דגנכ םירפסמה תא תוושהל תוישפ

 ,לוק יוהיזל תלבגומ תלוכי קינעמ סוס6 0%

 ימושיי לש םיטירפת ךרד טווינב רזעכ רקיעב

 -ות ואותסוא5 5סונת6 5ץ516חו-ש תורמל .(/1ת5\60

 ,המש הילע דיעיו ,/גתוסשפ תחת הלעפהל הננכ

 .05 ךותמ םג הליעפהל ןתינ

 םיקחשמו םיעושעש

 -הל םיסנמ לוקה יסיטרכ ינרצי תיברמש ןבומ

 םירמייתמ תוחפלו ,םינכרצה להק תא ביחר

 .םישנאה תיברמל תוצוחנה תונוכת עיצהל

 לש | 5קשסותנת 16 אוט]וטחו66וג 50טת6 0310-ה

 ולש סואתה סיטרכהו (2505) 6סחקט464 תרבח

 זס  ארקנה | א66וג \%ןפסה תרבחמ

 תריחב' ראותב רבעב וכז ,4ט0ו05ק60זתגחו 6

 תורטמ תגשה לשב 76 א(גקגלות6 לש 'םיכרועה

 הלא םיסיטרכ ינש .םישמתשמה בור רובע הלא

 בחורב ,העמשהו הטלקהב תינופוארטס םילעופ

 .\רהוליק 44.1 לש המיגד תורידתו תויביס 6

 תשמשמה וזל ההזה ההובג המיגד תורידת יהוז

 -דב םיכמות םהינש .םירוטילקת תוטלקהב

 תויביט ופ בחורב ץרהוליק 44.1 לוש הטוחד 'תלב תינובוארטס לג תינבח

 .הקד לבל ומאופ-מ הלעמל לש ןוטביא חבנ תשרוד

 .2.5/18-ל הז חבנ דירוהל היושע הטיחד

 ווווסו ץבוקב חנסכואמ תו'הל הלובי לילצ לש הקד החוא

 .דבלב ופא8 ולדוגש

 תללוז תילטיגיד הרוצב םמצע לילצה תותוא תא

 ראתמה דוק אופ[ יצבק םיללוכ ,קסיד חפנ

 -יגנ ילכ הזיאבו קיפהל םיוות הזיא רזייסתניסל

 -וחד יתלב תינופוארטס לג תינבת .שמתשהל הנ

 תשרוד תויביס 16 בחורב ץרהוליק 44.1 לש הס

 -יחד .הקד לכל 10א/8-מ הלעמל לש ןוסכיא חפנ

 הקד התוא .2.5%88-ל הז חפנ דירוהל היושע הס

 אזפז ץבוקב תנסכואמ תויהל הלוכי לילצ לש

 םיללוכ םיבר םיסיטרכ .דבלב 1588 ולדוגש

 ,הזכ קשממל היצפוא םיעיצמ וא ,א10[ קשממ

 אוזסז הניגנ ילכ וא אוזפ] ידילק רוביח רשפאמה

 6 תומיאת םיקפסמו ג כק6א| תשירפו תסיח

 בה בבשה תא םיליכמ םה .8סטת6 8135₪ז-) 1

 ןונפיא) א! תריציל צגחוגהג 0013 המצועה

 .\עות6סש5 50וח6 5ע560-ה ומכ ,(רדת

 60501 לש הז לע םילוע םיסיטרכה ינש
 ,הדבעמב חכוהש יפכ ,תישאר .תוניחב המכמ
 ףיסוהל ןתינ ,תינש .רתוי בוט םהלש לילצה
 םאתמ ךרד ינוציח אוזפז ןקתה םהילא
 סה ,ישילש רבד .ילנויצפוא אוזכז/קיטסיויג
 ספ ןנוכ רוביחל ימינפ 5051 קשממ םיליכמ
 -ממ םילילצ בברעל םילוכי םה ,תיעיבר .תסא

 7/7377 ב |



 -וכמ ילטיגיד טלק ללוכ ,םיינוציח תורוקמ רפס

 \/ותשסשפ 5סטת6 ומכ אלש .6כ סא-ה ןג

 תורש תונכות םע םיעיגמ םה | ,5ץפח

 עוזסו םג הז ללכבו ,205-ו  /ות6סש5-ל

 706018 166 ת0102165 תרבח לש 5

 לש יםיכרועה תריחבי ראותב הכזש רחא רצומ

 ךטח6 36800 סיטרכה אוה רבעב 76 קלוש

 -גה לילצה תמרב יבקע ותויה רובע ,א!טוטפסטתש

 -קת רישכממ הפצמ תייהש תוכיאב ,ההוב

 תוביסה תחא .ךלש ואירטסה תכרעמב םירוטיל

 -יסב שומישה איה ההובגה לילצה תוכיאל

 רוציל סוקמב .וירחתמ לש הּזמ הנוש רזייסתנ

 רדת ןונפיא ידי לע םינוש הניגנ ילכ לש תוימדה

 -יס ארוק ,% ירוייסתניס םישועש םשכ)

 -ימא הניגנ ילכ לש הטלקה תומיגדל הז רזייסתנ |

 ןורכזב םייוצמה (אצמ 08א6) םיית |

 תריציל קוקז אוהש תמיא לכ ,ולש 0א-ה |

 תוענכשמ תואצותה .םייוסמ הניגנ ילכ לש לילצ

 -רכ םג .תאו ירוייסתניס לש הלאמ רתוי הברה |

 ךותמ םילילצ רוציל םילגוסמ םירחא סיסיט

 -מה דיחיה אוה 'וגח6 86000-ה ךא ,םילג תלבט

 םחוט5ץפו6חפ זס 1א%-ה בבש לע טסוב

 .אלפנה

 לכל דעוימ וניא אוה ,וירחתמ לככ ,תאו סע

 -סח .בייהראב 5995 לש ריחמב דחוימב ,דחא

 50681 קשממ רדעיה םיללוכ ולש םירחא תונור

 הביסהש ךל ודמא

 איה תויעבה לכל

 ןרכיז רדעיה

 התאו ,קיפסמ

 .יתפ ומכ תזנאה

 .קחשמהמ אצ

 הלחתה

 ל
 רדסב היה לכה

 תרחבש דע
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 .ךורד םוקמב

 םימלשומה םירזיבאה

 ידכ וטמשוה םהינש ,ןופורקימל הסינכ רדעיהו

 תויעב יתש .ירעזמ היהי ילמשחה עקרה שערש

 -סכ העקשה ידי לע תולקב ןוקיתל תונתינ הלא

 44-ב ךמות וניא סג אוטוטפסטח6-ה .הנטק תיפ

 םילילצ לבקל לוכי אוה .5סטת6 313:ז-בו [,ופ

 קשממ סיטרכ תשיכר רחאל 65 סא! ןנוכמ

 -וימ ןופורקימ טולקל סיטרכה לוכי זאו ,1

 לש סיטרכה .ליגר ןופורקיממ רתו: רקי ,דח

 תוכיא תא םיכירעמה הלאל דעוימ דטחו6 8630

 -לול המכסה ללוכ ,רחא לוקיש לכל לעמ לילצה

 .םיקחשמב םיילוק םיטקפאל תלוכיה לע רות

 המכ דע הלאשה ררועתת רחואמב וא םדקומב

 -ומה טרדנטס) אוק6 תושירדל תונעיהה הבושח

 איהש ,איה הבושתה .(םיבשחמל הידמיטל

 -ימש ךכב בשחתהב דחוימב ,דאמ הבושח הניא

 -אמ עינמה חוכהו תמזויה התיהש ,טפוסורק

 וניאש לוק סיטרכ קוושל הלחה ,אוי6 ירוח

 ,הלש סיטרכה .א(ק6 תושירדב דמוע

 ירוביח תא רסח , \\ותוסשפ 5סטת0 5ץ5שחו-ה

 תלוכיה תאו סיצוחנה או!פ]ן-הו קיטסיו'גה

 .ספ סאו ןנוכמ טלק לבקל

 אדו ,הקיסומ תנחלה איה תירקיעה ךתנווכ םא

 רוביח וא ,א1פ[ קשממ סע סיטרכ שכור התאש

 הנכותה ידי לע ךמתנ סיטרכהשו ,הזכ קשממל

 -של קר ךירצ התא םא .שמתשהל ךתנווכב הבש

 -הש אדו ,םיקחשמ לש םיילוק םיטקפא עומ

 תישענ ךתכאלמ תינקש הנכותה

 .הדמה תוינכת י"ע] תבכוש בר ףסכב

 שפוח חק הל ןיאש באכ

 תורפס תא אורקל ידכ) .ןיכפוה

 (הנכותה לש רזעה .ןיריפסא 2 חק

 ץועייו הכימח ,הכרדה
 רדם/ דס חונכוה ישמתושמל

 פסות6-ו 46 1ג8 סאות אוה שכור התאש סיטרכ

 תא הליחתב סצמצ ,תורחא םילימב 81. ג5ו0ז

 הרוצב םינועה םירצומל ךלש םישופיחה הדש

 תאז עצבתש רחאל .ךיתושירד לע רתויב הבוטה

 -נה תופסונה תונוכתה ןיב רוחבל ישפוח היהת

 .תוכשומ ךל תואר

 תוטלחה ,תוטלחה

 ךיתופדעה ,תודלקמב ךימעט ויהי רשא ויהי

 ,לוקל ךיתוהימכ וא םייפולח העבצה ינקתהב

 עגמה תא ףיסומ התאש ינפל דחא רבד רוכז

 -בה ךילהתמ תונהל הסנ :ךלש בשחמל ףסונה

 -ומה ןיב םייתימא םילדבה הלגת התא .הריח

 ,ןאכ ורקסנש תוירוגטקה שולש לכ לש םירצ

 רתוי ךילע םיביבחה סירצומ אצמתש יאדובו

 -יעה לש תואלתה יבר םירוסייה ןמזב .םירחאמ

 -קב ןובשחב םיחקלנה םיטרפה רופס ןיאב קוס

 קופיס רסוחל תוריהמב עיגהל ןתינ ,בשחמ תיינ

 -טה תוטונ הבש תוריהמ התואב ךרעב -

 .תונתשהל תויגולונכ

 רחב ,ךיכרצ תא תרדגהו אורקל תמייסש רחאל

 .רוחאל טיבת לאו ,ירשפאה רתויב בוטה ןפואב

 2 -וסב תויהל לוכי םלשומה בשחמה ,לכה תולככ

 .דבלב העדותה לש קמקמח בצמ רבד לש ופ

 הנכותהי
 ."העקתנ"
 ז6561 עצב

 .הלחתהל רוזחו

 ,ביטגנ תשקיב
 .יאר תלביק

 םידעצ 5ךל
 .הרוחא

 ."רקפדנ" םיצבקה
 ךסב סנק םלש

 ראלוד 0
 .םדרוזחשל

 דועו /6חוטז3, [-ז3חוס/ובא6ז,

 הכרדה תלביק

 םימיאתמה גויסו
 .ךימושיי יכרצל
 .םידנגצ 8 םדקתה

 הנכות תרחב

 .הספדה תחלש

 התנע הנכותה

 .ו6856 ו[
 .תורות 12 ןתמה

 ץועי רחאל
 .תידוסי הקידבו

 םידעצ 2ךל

 .המידק

 תא ןיקתהל תזפחנ

 ךיכרצל המיאתמנה

 ק6ורכוש
03/6739575 '₪ 

 תליחת ינפל
 ,הנכותב שומישה

 התוא תדמל

 .תידוסי הרוצב

 םידעצ 4ךל

 .המידק

 השדחה הסריגה

 תא קודבל ילבמ

 .תוכלשהה לכ

 ,המידק רחא דעצ

 .הרוחא השולש

 זרכמב תיכז

 לכ תקפהל
 קושה ימוסרפ

 .ףתושמה יפוריאה

 םידבוע 28 שפח

 .םישדח

 יפל "תרמגנ"

 .הדמגנ הדרבעהש

 הארבה תיבל ךל

 .(ךתבזעה לנע)

 הקיפרגה
 תבלישש
 ."הכפהתה*
 .דחא רות ןתמה

 ב 7
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 המ"לכו סירואזונידה "

 ו 7
 ואיהמו' ב ב
 . תירבעב

 ,הקיסומ לש בול
 ,היצמינאתו
 ידפולקיצנא
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 ,םירּואזועדה
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 ינשל דחא אשונמ רובעל ןתינ
 .,סרואזונאריט יח דציכ תולגלו
 == עטק תוארל ףאו
 א 2 אוה וב ואידיוו
 0" | רובעלו ,בככמ
 סורואזיקארבל דיימ
 לדוגב היהש
 תוארל ,ןיינב לש
 םייחה וארנ דציכ
 .הפוקת התואב ץראה רודכ לע

 םידליל רזוע "םירואזונידה"
 י"ע ב"הראב חתופ "םירואזוניד" | רוקחלו דומלל םירגוב ףאו רעונ
 עדמה ןואיזומ עויסב םירקוחה יבוט | דציכ תעדלו םלועב הרוקה תא
 רקחב החמתה רשא ב"הראב ,ץראה ינפ לע םייחה ולהנתה
 איבמו םירואזונידה לש םמלוע | .םישדח םיקפוא םהינפב חתופו

 שאכ קתרמ ידפולקיצנא עדי לכות "םירואזוניד" תרזעב

 עבטה ןוצרה לע שגד ןתינ לש םמלוע לע דומלל
 תומלוע תולגל רעונו םידלי ינפל םהייח לעו םירואזונידה

 .םהיקפוא תא ביחרהלו םיבר | .םינש ןוילימ םישימחו םיתאמכ

 \ ב"הראב רחבנ םירואזוניד"
 שה רצומכ הנכותה דוגיא ידי
 + .ינוכמ י"ע רחבנ םירואזוניד" =

 \ |  םיבר םינותיעו רקחמ ,ךוניח
 תא רישעיו ביחרי רשא רצומכ

 כ

 ךפהו ,וב שמתשמה לש ומלוע <
 םידומילה תונכותמ קלח תויהל -

 .רפס יתבב | ם
 ןואיזומ תרזעב בתכנ 6

 .ןוטגנישווב םירואזונידה ₪

 פל ךל רשפאי "םירואזוניד"
 םוסקהו ירותסמה םמלוע ךותל
 דציכ ,םהייח חרוא תרכה ךות

 וו 5 8 601510160 !ז306ההזא סז
 .וחו6זחהווסח8| 8510858 805

 23 וס הע 15 ,ומלענ עודמו דציכ ףאו ורצונ

 0 1 ץראה רודכ לע ויחש רחאל

 ! םישימחו האממ הלעמל ךשמב

 / בולישב תאז לכו םינש ןוילימ

 " | ,הקיסומ ,ואידיוו ינוטרס

 3 'הצפהו קוויש" ,תוביהרמ תונומתו היצמינא
 = 1 תולוק בולישב היצלומיס יעטק

 - /\ ה ידפולקיצנא עדי ןכו תירבעב

 תיתב שב בה
- 

 קח / ָ
 / | ₪ ₪0! -ב ךרוצ אלל הידמיטלומ ! הנושארל |

 6 1992 <חסו/ו9006 /\0שסחוטז6, 0



 רודיבו םיקסע רש בוליש

4 

 איה 61אפא1 גאז

 הידוטסיהל ךנמלא

 עונלוקה לש

 האיצוהש

 .טפוסורקימ

100 

 שולישה םיבו יעע

 הידמיטלומ ,62-80]

 .דרפי יתלבכ הארנ םיעושעשו

 רורחיש קרו הנוש איה .תואיצמה

 אולמ חותיפ רשפא* ל"נה | המכסומהמ

 דחא ףא .תושדחה תויגולונכטה לש לאיצנטופה

 שודיחה - ןיטולחל שדח וניא םיבינרמה תשולשמ

 ריחמב תמדקתמ היגולונכט לש תונימוב אוה

 .שפנ לכל הוושה

 .רוטילקתה לש רישיה ואצאצ אוה 62-80%1-ה

 םירצוימה םירתוכב שמתשנ ונחנא ללכ ךרדב

 םירפסל המודב ,דואמ תולודג תויומכב םיצפומו

 השענ יתרדיס 69-80א1 רוצ* .הקיזומ יטילקתו

 רוטילקת ומכ רוצי יווק םתואו היגולונכט התואב

 לש הרישי תילוש תולע רשפאמש המ ,הקיזומ
 69-80%1 ,האוושהל .הדיחיל דחא רלודמ תוחפ

 םיטקסיד 500 טעמכ ומכ םינותנ ליכמ דחא

 יי )
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 !המוד (הדיחיל) ימלוגה םריחמש  ,ץא

 תא וליאו העשל תודיחי תואמ לש בצקב שבכמב םירציימ 60-80%1-ה תא

 ,תורחא םילימב .םינומ תורשע ךומנ בצקב טילקהל ךירצ םיטקסידה

 -שכ .יתרפיס עדימ לש תינומה הצפהל סלשומה םוידמה אוה 6-50%-ה

 אלו ןכותה רובע םסלשמ התא ,6-80% לע םינותנ וא הנכות הנוק התא

 .סוידמה רובע

 -מב הלולתה הדיריל האיבה םג רוטילקת לש היגולונכט לע תוססבתהה

 ריחמב אוק6 ןקת ימאות 6-א0או יננוכ גישהל ןתינ סויכ .םיננוכ יריח

 -מו תוריהמ ילופכ ,םיללכושמ סיננוכ .(בייהראב) רלוד 200-מ תוחפ לש

 בורקה דיתעב לבא - רלוד 700-ל 500 ןיב - רתוי םילוע ,םינקת יבור

 עוני םריחמו םינקתה לכב וכמתי םיננוכה תיברמו רגסנ רעפה ךיא הארנ

 תכרעמל 6-80א1 תפסוה ,האוושהל .טושפ ןנוכ הלוע םויכש המ ביבס

 וא ,אג| טייבהגמ 4 תפסוה וא ,סא2 ןיבל 4865 ןיב רעפה ומכ ךל הלוע
 -הש חתפב בשחתהב ,ארונ אל .ואותוסשפ ץיאמב ואדיווה םאתמ תפלחה
 .6-60%1 לע הנכותה םלועל ךל תחתופ הנקתה



 הידמיטלומה ,תאז תמועל

 תוכרעמב הכרד תא הליחתה

 -לל וחתופש תורקי-רפוס

 ןיא ףסכל םהב םימוש

 סירוטלומיס .תובישח (טעמכ)

 תוכרעמ ,תויאבצ ינויזיוולט ןויב תוכרעמ ,הסיטל

 סימושיב .המודכו תויטמוטוא תילאוזיוו הקידב

 תובשחנ םירלוד יפלא תואמ לש הדיחי תויולע הלא

 : דוביעל תדחוימ הרמוח החתופ ךכ םשל .תוריבסל

 ₪ 04 - תתגצ ,ירוטקוו יליבקמ דוביע יכרעמ) הנומת

 +4 - 25? ,םייתרפיס תוא ידבעמ) לוקו 5

 -רד הדרוה בייח תינומהה הכירצה קושל רבעמה .(

 -טה תוחתפתהה יייע גשוהש רבד ,םיריחמב תיטס

 -המ תויפצה תמר תדרוה יייעו הפוצרה תיגולונכ

 םישמתשמה רוביצל הידמיטלומ ימושיב .תכרעמ

 -דו טלקומ לוק לש בולישב םיקפתסמ ונחנא בחרה

 -חי סינטק תונולחב הנחבא ךומנ ואדיוו םע סוח

 -יסב םישרדנש םייטסילאירה םיטקפאה לע םירתוומ ונחנא .תיס

 תוריהמה לעו ינויזיוולט ןויב לש ההובגה הנחבאה לע ,הסיטל םירוטלומ

 -מה תמצוע רשאכ התשענ ךרדה תצירפ .הישעתב תילאוזיוו הקידב לש

 תחקל םילוכי םה הב המרל העיגה םיישיא םיבשחמב םייזכרמה סידבע

 .הנכותב הדובעה תיברמ עוציב תא םמצע לע

 רעש היה מבי הרציש ןושארה םגדב .26-ל םישדח םניא םיקחשמה םג

 לע הרימשב ךרוצה תא התהיז איה רשאכ ,כייחא קרו ינקית קיטסיויג

 ידי לע תקפוסמ היצפואל םיקחשמה טומ ךפה ,תבנועמ תיקסיע תימדת

 -מה תישעת ידי לע דיימ וצמוא הידמיטלומהו 0פ-ףסאו-ה .יג-דצ ינרצי

 ,שדחה סוידמה לש יייניצר אלהיי יפואה ללגב אל רודיבה ירצומו םיקחש

 תובישחלו ינומה קוש לש םיכרצל רתוי םישיגר הלא םינרציש םושמ אלא

 דואמ רהמ ולגי "תיניצרהיי הנכותה ינרצי .ייםישוח-בריי שונא קשממ לש

 -לכ םימרוג םתוא יייע עפשומ םהלש קוסיעה םוחת םג יכ

 :םילתורחת-םיילכ

 לדג ןחפנש ,תונכות לש הצפהל לוז םוידמב ךרוצ 6

 .םויל םוימ

 .ולש םירצומב ואדיווו לוק בלשמש ימל ןורתי שי %

 דע ובכיע םימרוג השולש

 לש הרידחה תא הכ

 תונכותה קושל 60-80[

 :תויקסיעה

 לש תיספא תונימז .1

 .םייקסיע םישמתשמ לצא 62-80% יננוכ

 ליבשב טייבהגמ 700 ךירצ ימיי הלאשה .2

 ייזסילילמת דבעמ וא ינורטקלא ןויליג

 -יג תנכהו םימושי חותיפל םילכ 3

 .תונטק תויומלב אטיב תואסר

 -עמ רתפהל הליחתמ הנושארה היעבה

 -הו הרמוחה לש םיריחמה הדירי יייע המצ

 .שדחה םוידמב תוסנתהל סישמתשמה לש ןובאיתה תלדג

 בב
1 

 .םיישיא םיבשחמל הידמיטלומ תוכרע ןויליממ תוחפ ורכמנ 1992 תנשב

 -ימ השולשמ רתויל 1994-בו ןוילימ ינשמ רתויל לדגי רפסמה 1993 תנשב

 תכרעמ לש הצפהה ירפסמל םיברקתמ הלא םירפסמ ,האוושהל .ןויל

 סחיב םילופכמ רתוי םהו המויקל תונושארה םינשה תשולשב \אות6סא 3

 6פ5-80או-ל הבסה עצבל יאדכ ורובע ,תוריהמב לדג קוש םייק .05/-ב

 תודחוימה תלוכיה לע תוססבתה ךות םיידיתע םירצומ ןנכתלו סויה רבכ

 .תאזה היגולונכטה לש

 :הנכותה ינרצי םיטבחתמ הב תרחא הלאשל רושק הינשה היעבה ןורתפ

 הנושארה הרושהמ תיקסיע הנכות ריחמשכ ,םישמתשמב ךומתל ךיא"

 ךכ ,קימעמו ףיקמ דועית קפסל איה הדיחיה ךרדה .ייזרלוד 99-ל דרי

 לש טייבהגמה 700-ב .םדו רשב םיחמומ ידי לע הכימת תשרדנ אלש

 לש תוקינכט לע תססובמה ,ייהחמומ תכרעמיי לולכל רשפא 62-80[

 ןהב תויעבהמ םיזוחא 99-ל הבושת ןתיתשו ייתיתוכאלמ היצנגילטניאיי

 -מה תוכיא לע תונכותה ינרצי םירחתמ םויהש יפכ .םישמתשמה םילקתנ

 דיתעב ךכ ,יביטקרטא טלפ תריציל םילכו שומישה ירזע ,קשמ

 -חה םיביכרמה דחאל תנווקמה הרזעה הווהת

 -לע הנכות לכ לש רתויב םיבוש

 הרזע תללכה לש השיגה .תיקס

 לע דואמ ההובג המרב תנווקמ

 לוצינו ילכלכ חרוכ איה 62-80א

 -ומה עדי) שונא יבאשמ לש ןוכנ

 אוה םוידמה רשאכ ,םירידנ (םיחמ

 טושפה וליפא רשאמ רוצייל רתוי לוז

 .הלעפהה ירפיסב קמוצמהו

 הידמיטלומ ימושי חותיפל םילכה םוחתב

 -אל הלח תונטק תורדסב 62-80%! תנכהו

 -יפל הנכות ילכ .המישרמ תוחתפתה הנורח

 סויה םינימז 6 לע הידמיטלומ ימושי חות

 .הליבחל םירלוד לש תודדוב תואמ ריחמב

 ןימז היהש המל תיסחי) םילק םג הלא םילכ

 רוציל םירמייתמ אל דוע לכ - שומישל (רבעב

 רשאכ .תידווילוה תוכיאב ייםייתונמואיי םיטקפא

 תולועפה לש תילאוזיוו השחמה טושפ איה הרטמה

 אל ןוטרסה תכירע ,ילוק רבסה יווילב תושרדנה

 ,סמלוה קולרש

 סע רזומה שלגה

 ךישממ תרטקמה

 תצר-תודיח ןורתפב

 ןודנולב

 .תינירוטקמה
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 תסריגבנ תקפוסמ

 18 סע 0 סא

 750-ו םירולא ףלא
 .םינפוג
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 -ות תרועב הלעפה רפס תנכהמ רתוי תכבוטמ

 הכירע תונכות .תינחלוש רואל האצוה תנכ = דזווק גז אגא

 תוירפס ,הידמיטלומ תוגצמ לוהינ ,ואדיוול ףלא 20 ללוכ

 הסיחד תונכות ,הקיזומ יעטקו "םיפילק" = ןותמ םירמאמ

 | רעש ,יהחמומ תוכרעמייו תולוקו תונומתל = 0 ולב ץזגמה

 שמתשמה טונו עדיה דסמ ןוגריאב תורז | .לאו ןאדוו תוקד

 םויה םינימז הלא לכ ,תונוכנה תובושתל | זז תונומת

 .הבוט תוכיאבו םיריבס םיריחמב

 60-80%1 תנכהל

 יחרכה בלש ,תונטק תויומכב

 -שמ ירתאב ותקידבו םושיה חותיפ ןמזב

 8000 ןיב ריחמב הרמוח תונורתפ םימייק ,םישמת

 רתוי םיטושפה םימשרה .(בייהראב) רלוד ףלא 20-ל

 םימשה

 תויומבל

 תונטק

 (555510א) ייהבישיייב םסלש 60-80א לש הפיצר הטלקה קר םירשפאמ

 רחא עטק לש הטלקה םג םירשפאמ |םיוחא .תחא

 ןנוכ לע ייןגנייל רשפא טילקתה תא ,הרקמ לכב .(א101/11588510א)עטק

 םויכ ,יכ ןייצל בושח .חותיפה זכרמב קר שרדנ רקיה םשרהש ךכ ,ליגר

 0 גוסמ יטפוא ןנוכ לע 60-80 טילקהל רשפא יא ,תוחפל

 םשרב ךרוצ שיו ,םינותנ בוכריאל ללכ ךרדב שמשמה ,(יטפוא-וטנגמ)

 םג 02-א0א| םשר תרזעב םושרל רשפא וילע טילקתה .דחוימ 60-01

 הטלבהב 62-80א] סירציימ וילע םוידמהמ הנוש אוהו ונימב דחוימ אוה

 (קיחמ יתלב) ימעפ-דח אוה 6-80 טילקת לע םושירה .(ינומה רוצייב)

 .רוטילקת לע טלקומה תא תונשל לוכי אל 605-801 םשר םגו

 תא תתל לחה סלשומ טעמכ ןומזיתב ליינה םימרוגה תשולש לש בולישה

 ינש לע קושל האצוה 6סט!פ84וא 4 .תויקסיעה תונכותב םג ויתותוא

 םינפוג 750-מ רתוי ,0112487 תונומת ףלא 18 םיללוכה ,םירוטילקת

 הנכות התוא תא קיפהל ןויסנ .לילצו ואדיוו יעטק לש תוירפיס רפסמו

 -חה ריחממ (םיקיר םיטקסיד) סלג רמוחב רתוי הלוע היה םיטקסיד לע

 -אל ידכ ספ-םסאו לע א6וואגש לש 4 הסריג תא הקיפה לבונ .הלוכ הליב

 -קי.קסיד יבאשמ לוזגל ילבמ ,תשרב םישמתשמה לכל ןווקמ דועית רשפ

 לע אאא הלש תילרגטניאה הנכותה תא הקיפה טפוסורקימ .םיר

 לע אלמ בשחוממ דרשמיי לגה תא רשבתש תינונסה הארנכ וזו 60-80

 םייקסיע םירוטילקת לש הקפהל ץרמב הסנכנ לארשיב .יידיחי רוטילקת

 םינופלטה רפס תא ןורחאה שדוחב האיצוהש ,תימלשוריה 621 תרבח

 .רוטילקת לע לארשי לש אלמה

4 

 רפס אוה "ןופקת''

 לע םינופלט

 הסויגנ .0ת-80א

 לולנ תיקסיעה

 בר שופיח עונמ

 ליעיה ,המצוע

 ימושיל רתויב

 .גניטקרמלט

 אוהו ייןופקתיי ארקנ .יא.ידיס תרבח לש 62-50א-ה

 הסהיגה .י'תיקסיעייו ייתיתיביי ,תואסריג יתשב קפומ

 לש ןופלטה ירפס תמרעל טושפ ףילחת הווהמ תיתיבה

 עונמ םע (ייבהז יפדייל יפילחת גו\סמ ךירדמ ןיא) ייקזביי

 תא אלממ התא התליאשה ךסמב .תיסחי טושפ שופיח

 אלמ סש ןוגכ) שקובמה רפסמה תע ךל םיעודיה תודשה

 םירכומה סצמוצמ תועוצקמ רפסמו ךל עודיה טוריפב תבותכ ,רתוי וא תוחפ

 םינועה ןופלט ילעב לש המישרה תא לבקתו (י'ןמזביי לש םינותנה דסמ ידי לע

 תנכותמ תורישי ,םדומ ידי לע עצבתהל לוכי ומצע גויחה .שופיחה ןוירטירקל

 תא תחקול 'יתיקסיעייה הסריגה .תורחא גויח תונכות עויסב וא ,'ןופקתיי

 הדובע ילכל יביספ םינותנ דסממ ותוא תכפוהו המידק לודג דעצ ייןופקתייה

 .(גניטקרמלט) ייינופלט קווישיי לש םוחתב דחוימב ,לועו

 -עב רוטילקת לע הכ דע ואציש םיבורמ אלה םירתוכהמ דחא אוה יףופקתייה

 תוליעפ

 תבחרתמ

 לארשיב
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 התוא תאצוהב .תירב

 אוצמל רשפא הרבח

 -וימה םירוטילקת םג

 -תמ םיקוושל םידע

 יקספ בוק ומכ ,םיחמ

 -עה טפשמה תיב ןידה

 תתפמ | ,ןידקת"י = ןויל

 -יס לש םיירבע תע יבתכ

 -מו הפיח תטיסרבינוא תירפ

 לש הרבחה יעדמב םירקח

 קושל .דלאס הטיירנה ןוכמ

 -קת לע םיעצומ רתוי בחרה

 םלזוריגה תונויליג לכ םירוטיל

 -הו ךליאו 1989 תנשמ טסופ

 -וה לש תילארשיה הידפולקיצניא

 בייהראב ,האוושהל .יירתכיי תאצ

 -וכ םייפלאמ הלעמל םויכ םינימז

 ירגאמ לש םיפסונ 1000-מ הלעמלו םייקסיע םיאשונב 62-80 ירת

 .םיירוביצ עדימ

 קאידוז איה לארשיב 62-80א-ה םוחתב דואמ הליעפש תרחא הרבח

 -קת לע בוכריא תוכרעמו הרמוח קווישב רקיעב תקסועש ,ןורשה תמרמ

 םידדוב םיקתועב 60-80 תנכה תוריש םג תקפסמ הרבחה .םירוטיל

 -יב ןורתי אוה רוטילקת לש ייתוקיחמה יאיי .םיאתמ הטלקה דויצ תרזעב

 ,תטלחומ תויטנטוא חיכוהל בייח םושירה רשאכ דחוימב ,םיבר םימוש

 ,םיבשחמ ןירג תרבח .סמ תואנובשחתו םייטפשמ םיכמסמ םושירב ומכ

 -חה תלהנה קוש לש ידמל לודג חתנ תתרשמה ייתיסנניפיי הנכותה תינרצי

 -שח תלהנה ביכרא תקתעה תוריש לע הנורחאל הזירכה ,לארשיב תונובש

 -יהה לכ תא קיזחהל תורבחל רשפאל איה הרטמה .רוטילקתל תינוב

 םשר לע תעצובמ הדובעה .דיחי רוטילקת לע ןהלש תיסנניפה הירוטס

 הלק ,יטנגמ ןוסחיא יעצמא לע םושירמ רתוי הנימא האצותה .6ס-תסאו

 .תפסכב הנגהלו לופיטל

 רגאמ קווישב הלחה ייעדימ תוכרעמ רועיזיי תרבח ,לשמל ,יאופרה םוחתב

 חוממה



 ...ריא דועו.תעבוק תוריהמה

 קחרה םירחאה תא ריאשמש ,דחא 60-חסשו ךנוכ שי

 - 200/65 - ולש השיגה תוריהמ .דספאופפ - רוחאמ
 ךנוכל םיקינעמ (33060/5) םינותנה תרבעה בצקו

 לכ לע יתועמשמ תוריהמ ךורתידספהופה

 דם םירוטילקתב םיקסוע םתא רשאכ .םירחתמה

 השיגה תוריהמש ירה 680118 דע עדימ ירגאמ םיליכמה

 הל קיטוב אל" ==
 ל

 .שאוא הדובע תונחתו פע, שש ,0/05 - םיבשחמה יגוס לכל תומיאתו ,256 ךומטמ ןורכיז ,505ו-2 קשמימ

 םיננוכ 32 דע רשרשל ןתינ - ךכב יד אל םא .תורחא תותשרו אסטםו | 3.11/4.0 תשרל האלמ תומיאת - ףסונב

 .תרתוימ תפסונ הלימ:לכו .אוד8= תועש 50000 - תונימאהו דיחי בועחמב

 קמ יח ב ןח ₪ = \
\\] = = ] = |( ]| 

 ' ש 51 . ] ו - .םינגוכ 4-8-ל תורשפא - 1058/84 יננוכ תונורא
 ריעב ריהמה 6פ-חסאו ןנוכ

 ילא אנט

76 
 םיננוכ לע םימכח
 מייעב תויגולונכט קאידוז
 03-5402389 .סקפ 03-5402386 .לט ךורשה תמר ,5 ךיקשיסוא 'חר
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 65 לע עדימה

 ארקנה סאו

 . אופס אמ

 ללוכ הז רגאמ

 סיריצקת ףסוא

 -מל ךותמ ןייוממ

 יבתכ 3600-מ הלע

 -מה .םייאופר תע

 12 םויכ ללוכ רגא

 םיסכמה םירוטילקת

 םימוסריפה לכ תא

 לכה ךסבו 1966 תנשמ

 .טיבהגיג 7-מ הלעמל

 קינוס הידמ איה הידמיטלומה אשונל הסנכנש תרחא הרבח -
 -חת םיריחמב הידמיטלומ "יתוליבחיי ץיפהל הלחהש (א!8ס1ג50א]ס) עפ א

 -ומו לוק דוביע תונכות ,לוק סיטרכ ללכ ךרדב תוללוכ תוליבחה .םייתור  תמחלמ תא גיצמ
 סג קינוס הידמ תפרצמ ייעדיולקיצניאייה לש הציפמכ .םירוטילקתו הקיס  תדוקנמ ףרפמה

 -ומ תליבח לכל תירבעב הכ דע ועיפוהש םירתוכה תשולש לש הכרע = תיביא) הפקשה
 יננוכו היזיולט יטלקמ ,ואדיוו יסיטרכ םג תרכומ קינוס הידמ .הידמיטל | לרנג הב ,תצקמג

 .קינוסנפ תרצות 6 ₪0  אוה ףפוקצרווש

 םשרמ .םירוטילקתל הרמהל קהבומ דעי םה םייתלשממ עדימ ירגאמ  .!תימא רוגיג

 -חמ לש תופמה ,תורבחה םשרמ ,(ייובאטייה) תועקקה םשרמ ,םיבשותה
 סירגאמ םה המודכו היתודעוו תסנכה לש םילוקוטורפ ,תודידמה תקל

 וצפוי םה םא ,רקי יטרקוריב ןונגנמל תוקקדזה אלל ,לצנל לוכי רוביצהש

 דגפ 544 5160 2007 קא 5555 ו

 ןג הארנ אל סלועמ

 ינמוהו הפי תויחה
 | .רתוי
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 סאא

 אפו 00א]

 ךנמלאל סואת רצומ

 ןנובתמ ,דזאופ

 תדוקנמ סלועב

 יכרוע לש הפקשהה

 תשוב תושדחה
 .סאא

 ה | יו
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 ,הסרובב תורחסנה תורבח לש רוביצל תעדוהו סינזאמ .תירחסמ הרוצב

 -יה ,םייקווישו םייפרגומד םירקחמ ,םינוש םיגוסמ םיגווסמ םיכירדמ

 ורבעי הלא לכ - םינותיע לש תוירפיסו םיירוביצ םיזרכמ לש הירוטס

 .בורקה דיתעב רוטילקתל הבסה

 סינותנ ןוסחיא רזבאמ רתוי אוה 62-80%1-ה ,לבא

 לש תינטשפ הבסה ןה ליעל ונתנש תואמגודה .לוז

 תלעותהשכ ,ינשל דחא םוידממ ירמונאפלא עדימ

 תולקו | "םייזראמ"ה | םיטקפסאב |תמכתסמ

 הידמיטלומ ירתוכ לש רואל האצוה .ייףודפידייה

 .ךסמה לע גצוי ךיאו המ לש םיקומע הסיפת יוניש תבייחמ ,תאז תמועל

 ,היזיוולטה ךסמ לע רפס ידומע גיצהל הדעונ אל ואדיווה תטלקש יפכ

 תגצהב קר רבודמ דוע לכ לאיצטנופה שומימל עיגמ אל 62-80א-ה

 ןיזגמיי לש תונושאר תואמגוד .בשחמה ךסמ לע תויטטס תונומתו טסקט

 תינשדחה ךרדה לע תועיבצמ ןהו בייהראב עיפוהל ולחה יי6ספ-אסאו לע

 .היגולונכטה אטבתת הב

 ו קאפח א6א תאצוהב ,אטד1ט8 שדחה 6פ-80או-ה ןיזגמ ,המגודל

 סהב סיאשונ לע שגד םע ,תיביטקארטניא תילוק-רוא תגצמכ יונב 8

 -הב גצומ ןכותה .תובותכ תויתואמ םיינזוא עמשמו סייניע הארמ בוט

 תררועמ הנומת םע רצרצק טסקט - סיניזגמב תלבוקמה הרוצב הלחת

 ,רובידו הקיזומב ,ילוק אובמל יי'תימלצייכ קר שמשמ אוה לבא - ןיינע

 לוק סיטרכו רבכעה תרזעב השענ טווינה .ומצע רמאמל עיגמ התא וכרד

 יאשונב םירמאמ אצמת סירודמה ןיב .האנהל יחרכה יאנת אוה חבושמ

 תוירפיס ,או!פ] יצבק ,הכרדה תנכות ,םיקחשמ ,םיפילק ואדיוו ,הקיזומ

 -קת לע הריקס שי ,לשמל ,הקיזומה רודמב .תוענו תויטטס 017

 םיעיפומ םיטרסה רודמב .תוירוקמ לוק תואמגוד סע ,םישדח םירוטיל

 עפאוס תואסריג תוגצומ תונכותה רודמבו םישדח םיטרסמ תוניצס יעטק

 אוה םירוטילקת 12-ל יתנש יונמ לש ריחמה .םינוש םימושי לש

 11.5) ריבס לבא ,(26 א/621א8-ל תיסחי) רקי .רלוד 137 (בייהראב)

 .(רוטילקתל רלוד

 -יה םיעוריא לש םימוכיס םה 6-01 לע םזילנרוזל תונוש תואמגוד

 .ןוטנילק לש תוריחבה עסמו רפמה תמחלמ תמגוד ,ייםיירטיי םיירוטס

 םהו וש ג חאמת ןאסש 66: תאצוהב הנורחאל ועיפוה הלא םירתוכ ינש

 -מה יייע רובידב םירבסהו סימואנ ,81111.5-ו ואדיוו ימוליצ םיבלשמ

 ינותנ ,(ןיזגמ דזאו!פ רקיעב) תונותיעה ךותמ םירמאמ ,םיירקיעה םיפתתש



 וצי

 רש פו
 (וג\**

 ןיב ,עצמאב לפונ הלא םירתוכ לש ןויפיאה .תואצמתהל םיסקדניאו עקר

 סיעוריאה תשוחת רשאכ ,ייספ אסא! לע רפסיי ןיבל ייספ-סאו לע ןיזגמיי

 תורפס לש הביטקפסרפהו הידמיטלומה תגצמ ידי לע תרבעומ תיניזגמה

 ונכוה םירתוכה ינש .םיסקדניאהו עקרה ירקחמ ,ןמזב קחרמה ידי לע

 -זש ,45עתוסוחא תרבח לש אוט]טחו66וג ךס0!ססא הכירעה תנכות תרזעב

 תקינכטל הידמיטלומה תכיפהב בושח דעצ איה 6 ישמתשמל התונימ

 .תלבוקמ ינחלוש בושחימ

 האצוה תכרעמב הדובע ילכל סג ךפוה 6-80-ה

 הקפהב ולחה תורבח רפסמ .הליגר תינחלוש רואל

 לע ההובג תוכיאב עבצ תונומת ירגאמ לש

 -מה תויפוקישה ירגאמ סוקמב ,םירוטילקת

 תורבחה הז םוחתב תוליעפ בייהראב .םילבוק

 , הקקוו66 סקווסג| א604-ו 415, זאת תמאס

 -יאו ףונ תונומתמ לחה ,םינווגמ םיאשונב תונומת ירגאמ תואיצומה

 -ישה .סמאזמא ת01.כ-ו רעש תורענב הלכו םילעדמ םיאשונל תויצרטסול

 םימעפל .םירצוי תויוכז ימד םולשתב ללכ ךרדב ךורכ תונומתב שומ

 הרקמ לכב לבא ,ימעפ-דח שומישל תגצמב ייפילקיי וא הנומת בלשל רתומ

 תויוכז ימד םלשל שי ,תינורטקלא הידמב וא סופדב ,תירחסמ הצפה לש

 .קוחכ םירצוי

 אשונ ,(60אַד5) םינפוג לש הצפהל ילאידיא םוידמ םג אוה 65-80-ה

 לוכי דיחי 6-50א .םייווישכעה \\ותטסאפ ימיב תוירלופופל הכוזש

 -בח הז םוחתב .םינוש םיטמרופב תויתוא יגוס תואמ הבו הירפיס תאשל

 ,תובר תורבח .םירצויה תויוכז ןיינעב הנוש תוינידמב תוטקונ תונוש תור

 לע םינפוג לש םוצע רפסמ תורכומ ,5וא זמ זאדתאא 110841. תמגוד

 -וכ ,לשמל ,ליינה תינרציה .הנוקה ידיב ישפוח שומישל ייחותפיי רוטילקת

 ןפוגל טנס 30) דבלב רלוד 70 וריחמש דחא רוטילקת לע םינפוג 234 תלל

 .(ןפוגל רלוד 100-ל 30 ןיב היה ריחמה םייתנש הנש ינפל קר !דאטמדצקמ

 דוקב "הליעניי םע םינפוגה תא תורכומ ,ג65ג ,לשמל ,תורחא תורבח

 20 קר ,רלוד 99-ב 4047 רוטילקתה תא שכור התא רשאכ .הנכות

 הצור התא םא .ףסונ םולשת אלל שומישל םינימז םינפוגה 2000 ךותמ

 ול רוסמל ,ןרציל תינופלט רשקתהל ךילע שומישל ףסונ ןפוג ייררחשייל

 .יוצרה ןפוגה תא ררחשתש דוקה תלימ תא לבקלו ןובשח בויחל האשרה

 תילנויצנוונוק רואל האצוהל 60-80א1-ב שומישה

 ץווסוס ןקתב אבה בלשה חותיפל ירקיעה עינמה אוה

 ,הנחבא תומר 5 ןקתה ללוכ םויכ .קאדוק לש 65

 .2048%3072 דעו הנומתל םילסקיפ 128%א192-מ לחה

 אוה ,בורקב קאדוק ררחשת ותוא ,אבה טמרופה

 -וגב םירטסופ לש הספדה ךרוצל תקפסמ הנחבא - םילסקיפ 4

 גישהל רשפאש המל המוד וז הנחבא .ההובג תוכיאב מ"ס 100140 לד

 35 תיפוקישמ ,סקטיאס לש 5ח₪ג1563חת6ז קרוסב וא ,רקי רזייל קרוסב

 לע קיתעהל רשפא ,יצחב הכומנ תיברימה הנחבאה רשאכ ,םויכ .מיימ

 תא ןבומכ ןיטקת דואמ ההובגה הנחבאה .תויפוקיש 100 דע ?חסוס 6

 ךרוצ ןיא תיברימה תוכיאה תא לבא רוטילקתה לע תויפוקישה רפסמ

 .ללכהמ תואצוי ,תודדוב תונומתב אלא שממל

 -ילא ,בייהרא יבחרב קוסוס 62 תוריש יזכרמ תשר תמקהב הלחה קאדוק

 ךלש רוטילקתה תא לבקת םהבו תמליצש םליפה תא איבמ התא סה

 תועש 24 לש קזב תורישב םיחמתמ םידחא םיזכרמ .םירופס םימי רחאל

 30 ,תדדוב תיפוקישל רלוד 2 :טלחהב ריבס אוה תורישל ריחמה .דבלב

 איה (םויכ תלבוקמה הנחבאב םג) תוכיאה .תונומת 24 םליפל רלוד

 רוטילקתהמ הנומת קיתעהל רשפאמה יעוצקמ םיעבצ ןוזיא םע ,תנייוצמ

 ץתסוס-ה לע .םילויכו הנומת תכירעב קחשמ אלל רואל האצוה תנכותל

 תא להנל לק התרזעב ,קאדוק לש קחסוסמ66 תנכות תא םג אצמת 60

 תותפל רחוב התאש ינפל ,תונטקומ תונומתב ןנובתהלו תונומתה םובלא

 .(םיטייבהגמ רפסמ ולדוגש) אלמ הנומת ץבוק

 ץוסוספחסק ומכ ,תונכות רפסמו ד1חא טמרופב אצייל ןתינ הנומתה תא

 רשפאש יפכ .?חסוס 62 טמרופב תורישי תוכמות רבכ ,ו/ותשסש5 תסריגב

 תא אלמל רשפא ךכ) אוש1/1585510א גוסמ אוה עוסוס 62 טמרופ ,ןיבהל

 .הז טמרופ םע תומיאתל שרדנ ןנוכה ןכלו (תיפוקיש ,תיפוקיש םובלאה

 הקירסה ינוכמל ףקשנ סויאש תאזכ איה ץתסוס 62 לש תוכיאה ,השעמל

 .םילבוקמה

 -פה ןוכמ וא תוריש תכשלב םיעבצ תדרפה ךרוצל תיפוקיש לש הקירס

 אוה ,ףילש קסיד ,התרבעהל לבוקמה סוידמהו רלוד 20-כ הלוע תודר

 -מכ שומישל ידמ רקי םג ףילשה קסידה .וחפנב ןטקו שומישל לברוסמ

 תעד לוקישב ךרוצ שי ןכלו (טייבהגמל רלודמ רתוי וריחמ) ביכרא סויד

 -הל לוכי התא ?ץהסוס 62 םע .הקירסל תיפוקיש םיחלושש ינפל ינכסח

 אל התא םא םג ,ביכראל תונומת קורסלו םייפסכה םיצחלהמ ררחתש

 .ידיימ שומיש ןהל האור

 ו

 הנתבאב

 ההובג

 (136 ימעב ךשמה)

4 

 ו

 אוה אם 5

 עט לע רוטילקת
 ריעצה ליגל תויחה

 אגווספג| תאצוהב

0 

4 
 ייופיל עסמה''
 תאצוהב

 תקול ו
 וטויקמ ךתוא
 ויקוטל תירוטסיהה
 לכ ךרד תינודומה
 לש סיטקפטאה
 .ןפי תוברת

 גש 55
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 "לע סקינוי י ימושייו תונולח ימושיי לש ליבקמב
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 ץרפ המלש תאמ

 שארב ודעונ םילילמתה ידבעמ

 תכירע רשפאל הנושארבו

 .החונו הליעי הרוצב םיכמסמ

 שומישל תונושארה םינשב

 תרוצ ,םילילמת ידבעמב

 הלבקתהש יפכ ךמסמה

 אשונ התיה יפוסה דומעב

 הלבגוהו ,ותובישחב ינשמ
 הרוצב ,דיחא טנופו ההז בחור תויתואה לכל | .ךכמ רתוי אל ךא ,ונרחבש לדוגהו טנופה ינות ןתינש הספדהה תוכיאל

 .םיליגר םילילמת ידבעמב תגצומה וזל המודה
 ירקיעה ושומישו ,6זג8 לורק הז הגוצת בצמ | -אמ תמדקתמה המרב םילילמתה ידבעמ וא הצירטמ תספדממ לבקל

 יבג-לע טסקטה לש הגוצתה תשחהל אוה | תיפרג היימדה ךסמה יבג לע תוארל םירשפ
 םהב הכירעה וא הדלקהה בלשב לשמל) ךסמה = ,ותספדה רחאל לבקתי אוהש יפכ דומעה לש .הפינמ תספדמ

 ו כ
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 7-7 יה

 -מו רזייל תוספדמ ,םוי

 ןהו ,רתוי תוצופנל וכפה ויד תקרזה תוספד

 ,רתוי הברה יטתסא טלפ תקפה תורשפאמ

 -תה ידבעמ .םינוש םילדגו (םינפוג) םיטנופב

 הטילש ,ךכיפל ,םויכ םינקמ םינושה םילילמ

 -מה לש תיפוסה ותרוצ תקפה לע רתוי הבר

 .ךמס

 תומר םירשפאמ םינושה םילילמתה ידבעמ

 ןתינ ,רתויב הכומנה המרב :תונוש הטילש

 ךא ,לדוגו טנופ תועבוקה תונוש תודוקפ בלשל

 םיארנ סניא יפוסה דומיעהו תורושל הקולחה

 ךמסמה תא סיפדהל ךרוצ שיו ,ךסמה יבג-לע

 רתוי ההובגה המרב .האצותה תא תוארל ידכ

 -נל םאתהב תורושל הקולחה תא תוארל ןתינ

 + .תחא בושחימ תמרופטלפ

 ללכ-ךרדב יורקה) הז היימדה ךסמב ךןא

 סהשלכ הכירע ייוניש עצבל ןתינ אל ,(קזסצוסש

 ןהו טסקטל סחיב ןה ,והשלכ טרפ תונשל ידכ)

 .(הכירעה ךסמל רוזחל שי ,הרוצל סחיב

 וב ,הכירעה ךסמ ,םייפרג םילילמת ידבעמב

 דומעה תא גיצמ ,תפטושה הדובעה תעצבתמ

 ןתינו ,םיילושהו לדוגה ,טנופה תניחבמ יפוסה

 ידבעמב םג .דחא ךסמב שורדה לכ תא עצבל

 קוסזוטא ךסמ תויהל יושע םייפרג םילילמת

 םע דחי תנטקומ הרוצב דומעה תא גיצמה

 ךסמ ךא ,תוצר תורתוכ ןוגכ םיפסונ םיביכרמ

 ינפל דבלב תיפוס תרוקיב יכרצל שמשמ הז

 םילילמתה ידבעמ תיברמב .הספדהה תלועפ

 רשאכ טסקט תגצהל תורשפא תמייק םייפרגה
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 בכעל הלולע יפרגה ךסמה תבוגת לש תויטיאה

 .(הדובעה תא

 רחו' יביטקרטא לב

 -עו ןוגרא רשפאמ םילילמת דבעמ לכש דועב

 יפרג םילילמת דבעמ ,הספדהה ינפל הכיר

 .רתוי יביטקרטא טלפ לבקל עייסל יושע

 בוליש םירשפאמ םייפרג םילילמת ידבעמ

 תועצמאב ןה ,דומעה ותואב הקיפרגו טסקט

 -תב םילולכ וא תורישי םיבלושמה רויצ ילכ

 הקיפרג בוליש תועצמאב וא ,תחפסנ תינכ

 .םינוש םיטמרופב תמייק

 -ובע תביבסל םיקוקז םייפרג םילילמת ידבעמ

 -רמ םיללוכ םייפרג םידבעמ רפסמ .תיפרג הד

 סכותב תיפרג הדובע תביבס לש םינוש םיביכ

 תמייוסמ תיפרג הביבסל םיקקזנ סניא ךכו -

 -מת דבעמל אמגודכ .םתלעפהל םדקומ יאנתכ

 - "ןרואי' תא ןייצל ןתינ הזכ ירבע יפרג םיליל

 טוטרש ילכ םג ללוכה םדקתמ םילילמת דבעמ

 לע תוססבתהל תונורסח רפסמ סנשי .סינוש

 סה סהבש םיירקיעהו ,תידוחיי תיפרג הביבס

 תונכות םע הבוט תוירושיקל תלוכיה רסוח

 יפוריצו תונוש תולועפ דומלל ךרוצהו תורחא

 ךא .דרפנב הנכות לכל סחיב םינוש סישקמ

 הדובע רשוכ םע בשחמ סתושרב ןיאש ולאל

 .יפילח ןורתפ והז \/גתנסש5-ל ריבס

 סויכ רתויב הצופנה תיפרגה הדובעה תביבס

 קשמימ .טפוסורקימ לש \/גחשסשפ איה סלועב

 ,וז הביבסב תונושה תונכותה לש שמתשמה

 לע ססובמ ,םילילמת דוביע תונכות ןללכבו

 -וימה תונושה תונכותה ,ןכ ומכ .םימוד סיווק

 תוירושיק ,ללככ ,תורשפאמ וז הביבסל תודע

 .ןמצע ןיבל ןניב הבוט

 לש החונ הלעפהב בושח ביכרמ וניה רבכעה

 תיטרואיתש תורמל) םייפרג םילילמת ידבעמ

 .(רבכעב שומיש אלל הזכ דבעמ ליעפהל ןתינ

 העונת ןוגכ תולועפ עצבל ןתינ רבכעה תרזעב

 טסקט יעטק ןומיס ,םיטירפת תריחב ,ךמסמב

 -עב השענה שומישה .הרבעה וא השגדה ךרוצל

 תונוש תוציחל ףוריצב לחה ,ןווגמ אוה רבכ

 ןכו שלושמ ,לופכ ,דיחי ס]וס₪) ומצע רבכעב

 ןכו ,דועו הקסיפ ,טפשמ ,הלימ ןומיסל (האלה

 לע הציחל תפסותב שוז| לע הציחל יפוריצב

 .רבכעה

 ףילחח אלו המלשה

 -יע תא ףילחהל אב וניא יפרג םילילמת דוביע

 םילשהל אלא ,יפרג-אלה םילילמתה דוב

 -יג םיכישממ םיליגר םילילמת ידבעמ .ותוא

 תומישמל יוארה םמוקמ תא סופתל וכישמ

 תנכה וא ,תפטוש תבותכת לש הכירעו הדלקה

 הלימ לומ הלימ

 ףסונ דוביעל ייסלג רמוחיי םיווהמה םיכמסמ

 האצוה תונכות ןוגכ) םירחא םילכ ידי-לע

 .(תינחלוש רואל

 ומכ טעמכ ךל הבושח ךמסמה תרוצ םא ךא

 -מת דבעמב שומיש ןוחבל ךל יאדכ ,טסקטה

 .יפרג םיליל

 דובעל ידכש ןובשחב תחקל שי ,הרקמ לכב

 םייפרג םילילמת ידבעמ סע הריבס הרוצב

 ,המיאתמ הרמוח תיחרכה ,\/וח6סא5 תביבסב

 םע בשחמ תוחפה לכל) בשחמ תניחבמ ןה

 תניחבמ ןהו (8או ןורכיז 4א18-ו 386 דבעמ

 -וזר תרשפאמה תספדמ תוחפה לכל) תספדמ

 -דה תוריהמב ,יצניאל תודוקנ 200 לש היצול

 .(הריבס הספ

 -מב הנכותה תא ליעפהל ןתינ תינכט סא םג

 84% ןורכיז ?א18-ו ריהמ 286 דבעמ םע בשח

 וליפא .תלבסנ-יתלב היהת הדובעה תוריהמ -

 ידומע ןיב ףודפד ומכ תולועפ ,386 בשחמ םע

 .תויטיאב תועצבתמ הלבט

 -מת דבעמ ןיב רורב הדרפה וק חותמל השק

 -וש רואל האצוה תנכות ןיבל יפרג םיליל

 םייפרגה םילילמתה ידבעמ םג ךא ,תינחל

 -קמ תואצותל םיעיגמ םניא הנוילעה הגילהמ

 תונכותב הגשהל תונתינה ולא ומכ תויעוצ

 .פדפ-ה

 םיימרג םירילמח ידע
 תידבעב| - \(וח005-ל

 םילילמת ידבעמ ינשב תדקמתמ וז המישר

 ,שגד | :\שוחשסשפ תביבסב םילעופה םיירבע

 ,1.1 הסריגב עצומ תעכו הנשכ רבכ קוושמה

 -עה הסריגב \((סז6 [סז \/ןת0סש5 2.0-ו

 ולא םימיב ליחתמ וקווישש ,תילגנא/תירב

 תסריג הקדבנ וז הריקס תנכה ךרוצל)

 .(אתיבה

 שגד :םינוש תומוקממ םיאב ולא םירצומ ינש

 לנושל-בר םילילמת דבעמ וניה

 ואולמב חתופש (תיליריק/תילגנא /תירבע)

 קושל דעוימו ,תימלשוריה ןוויכ תרבח ידי-לע

 םישמתשמ יפלא רפסמ ול שי םויכ) ימוקמה

 הפוריאל רקיעב קוושמ) אוצייל ןכו ,(ףראב

 .(ג006חז סשה תחת

 דבעמב איה סמ !סז \/וחטסאפ לש ותישאר

 טפוסורקימ ידי-לע חתופש וצסז6 םילילמתה

 ,שדחמ היינבו ןונכית רחאל .כ05-ה תביבסל

 ו/סז6 סז-כ שוטניקמה תביבסל בסוה אוה

 שוטניקמה תסריג הבסוה ךשמהבו 6

 הנושארה הסריגה .\/ות6ס08 תביבסל י'הרזחיי

 -וויכמ תרוקיבל התכז \\סזש !סז \לוח6סשפ לש

 תונכות תמועל התוחנ הבשחנו ,םינוש םינ

 -סל שארמ ובתכנש (אחו\ ₪6 ןוגכ) תוליבקמ

 \אסז6 [סז לש 2.0 הסריג .\\ותשסא תביב

 -ושמ הסריג הניה (ו/ותו/סז6 ןלהל) /:ח60%5

 -תה דבעמל סויכ תבשחנה ,תבחרומו תרפ

 סיסב םע ,\/ותסא< תביבסב טלושה םילילמ

 .ולוכ םלועב בחר םישמתשמ

 תמחלמיי לש רצותכ תוארל שי \אוחו\סזש תא

 -יע תונכותלו ללכב תונכותל סחיב "תונוכתה

 תונכות רסירתכ תומייק :טרפב םילילמת דוב

 חו זס ןהבו - תוחתופמ םילילמת דוביע

 לש \/ות6סיא<-ה | תואסריג | ,265696-ו

 וז תורחתמ ןלוכו - \/סז65ו9ז-ו

 תפסוהב תדמתמו תיביסנטניא הרוצב וזב

 .תויצפואו תונוכת

 תרשפאמה תינללוכ הליבח וניה \/ותו 6

 ראשה ןיב תללוכ איה :(טעמכ) רבד לכ עצבל

 -בל לודומ ,םיפרג תנכהל לודומ ,רויצל לודומ

 תויא תקידב | ,(תילגנא) קודקד תקיד

 דבעמה תא ליעפהל תורשפא ,(תילגנא/ תירבע)

 -אב עויס ךרוצל (טו!וח6 ) הוותמ תנכהל ילככ

 -וש תומרב םיקרפ ישאר רמולכ) הביתכה ןוגר

 -וש טוריפ תודימב ןתוא תוארל ןתינש ,תונ

 תורוקממ הקיפרג לש בוט בוליש ,(תונ

 .דועו דועו ,תודיינ תורגסמ ךותב סיינוציח

 הנוכת לומ הנוכת לש המרב תטרופמ האוושה

 הדעונ שגד תנכותש ןוויכ ,ןאכ המיאתמ הניא

 וליאו ,דבלב יפרג םילילמת דבעמכ שמשל

 לכב) .לוכי-לכו ינוג-בר דבעמכ בצוע \צותוסז6

 תואוושה תואלבט ידמ תובורק םיתעל ,הרקמ

 תופקשמ ןניא ןהש ךכב ,תואיטחמו תואטוח

 תאו ,רצומה ירוחאמ תודמועה תוסיפתה תא

 רבעמ ,תמייוסמ הנוכת לש תוישומישה תדימ

 .(תמייק תויהל

 הנקזה

 תנקתומ סא קר ןיקתהל ןתינ \/וחו/סז6 תא

 -תה רחאל .תירבע \/וחפסשפ תסריג בשחמב

 "ודבאיי יכ י/הלגת \אוחוצסזש לש האלמ הנק

 .14 או8-כ חישקה קסידב ךל

 טקסידב 4 א!8-כ קר ספות ,תאז תמועל ,שגד

 לודומה .תויאה תקידב לודומ אלל ,חישקה

 ,ףסונ םולשת אלל ,שגדמ קלחכ קפוסמ הוה

 תא רוחבל רשפאמ שגד .1.1 הסריגמ לחה

 -הל ןתינו ,(תילגנא וא תירבע) הנקתהה תפש

 ללוכ ,אאגחפסשצ לש הסריג לכ תחת וניקת

 תחת םג ןכו) תירוקמה תילגנאה הסריגה

 .(05/2 2.1-ו גת

 סחיב םילדבה רפסמל בל םישל שי ,תאז םע

 תסריגב ןקתומ אוה רשאכ שגד תלעפהל

 .תירבעה וא תילגנאה ו/ותטסופ
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 -3 הסריגה תחת ןקתומ שגד רשאכ

 עצבל ןתינ ,ו/וחשסשפ לש תירבעה

 ,ילגנא-ירבע ברועמ טסקט שופיח

 -סל םיירבע תומש תתל ןתינ ןכו

 שגדב םידבוע רשאכ .ךמסמ תונונג

 םיטירפת סעו תירבע תונולח םע

 שקמב שמתשהל ןתינ ,תירבעב

 תוירבע תויתוא םע ףוריצב 41: -ה

 -וש תולועפל הריהמ השיג ךרוצל

 תומייק אל ולא תויורשפא .תונ

 תחת תנקתומ הנכותה רשאכ

 .תילגנאה הסריגב \/ות6סו5

 תירבעה הסריגב \/וח\\סז6-ש דועב

 ,ילגנא-ירבע םילילמת דבעמ וניה

 םילילמת דבעמ ועה | שגד

 -ומ שגד םא .יליריק-ילגנא-ירבע

 ,תירבע \צותפסא< תסריג תחת ןקת

 -ועפ תועצמאב יליריק טסקט שפחל ןתינ אל

 .שופיח תל

 םיטנוב

 תולצנמ וץוחשסאפ תביבסב תולעופה תונכות

 -בו ,וז הביבסב םימייקה םיבאשמה לכ תא

 תליבחב ללכנש טנופ לכ ,רמולכ .םיטנופ םללכ

 ,ןכמ רחאל ןקתוהש וא ,תיסיסבה \/ות4ס0א5-ה

 -תה תחא וז) .תונקתומה תונכותה לכל שיגנ

 -מל ,ו/ותטסשפ חותיפ ירוחאמ הדמעש תוסיפ

 -יק לע תוססבתמה תונכות ןנשי ראבש תור

 וז תושיגנ תמסוחה הרוצב ידוחיי םיטנופ דוד

 שומישל םימיאתמה םיטנופ תשיכר תבייחמו

 תירבעה הכימתה לשמל ,דבלב ולא תונכותב

 .('/6ח1וטז84-ל

 -נא \שגתנסשמ תסריג תחת ןקתומ שגד רשאכ

 -ופ תוחפשמ 18 תכרעמל ףיסומ אוה ,תילג

 ןונגס רוחבל ןתינ םבורל סחיבו) םיירבע םיטנ

 םיטנופ תוחפשמ 2-ו (יוטנ ןמשו יוטנ ,ןמש

 השעמל םיפפוח ולא םיטנופמ קלח ;םייליריק

 לש תירבעה הסריגב םימייקה םיטנופל

 .\ גת

 םילולכה םיטנופה לע ססבתמ ות 6

 תולשמ רחאל ;תירבעה הסריגב \/גח6סש4-ב

 ישמתשמ ,הנכותה לש סושירה סיטרכ

 -יממ םיפסונ םיטנופ תליבח ולבקי .\אגת\\סזש

 -ותה יתשב םינושה םיטנופה ,ללככ .טפוסורק

 .הבוט תוכיאב סה תונכ

 הרזע יכטמ| םיטירבח

 שגדב תועדוההו גולאידה תובית ,םיטירפתה
 -נש ואותואסז6-ה תסריגב וליאו ,תירבעב םה
 -לו ,תירבעב םה םיטירפתה תומש קר הקדב

 -והו גולאיד תובית) ךשמהה םתריחב רחא

 וי -
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 הלימ לומ הלימ

 ינש ליכמ שגדב תונונגסה ןונגנמ

 תלוכיו תושימג ול םינקמה םיביכרמ

 תונונגס רידגהל ןתינ שגדב .תפסונ

 סחיב םג אלא תואקסיפל קרל אל

 ןונגס רידגהל ןתינ ,ןכ ומכ .םיוותל

 רחא ןונגס לע ססבתמה

 ינש .םימייוסמ םיטרפ וב םינשמ קרו

 ./משפז4-ב םימייק םניא ולא םיביכרמ

 יכסמ ,תונכותה יתשב .תילגנאב עיפומ (תועד

 יכסמ .תילגנאה הפשה תרהט לע םה הרזעה

 הסריגב קר ללכיהל סיננכותמ תירבעב הרזע

 והז עודמ רזומו ,(2.0 הסריג) שגד לש האבה

 ."'תירבציי הנכותל סחיב בצמה

 דוקינו םישקמה חול

 .םישקמה חולל סחיב תושימג רשפאמ שגד

 ,("תופדעהי"י טירפתב) המצע הנכותה ךותמ

 :סישקמה חולל תורדגה שולשב רוחבל ןתינ

 המ םושמ הנוכמה) ליגו םישקמ חול

 ןה 3:8 אלל תויתואה ובש ,(יידחוימ:ילארשייי

 -וא תולבקתמ 5: םע וליאו ,תוירבע תויתוא

 -תמ 5:8 םע ובש םישקמ חול ;תוילגנא תוית

 -תמ דוקינ ינמיסו ,תושוגד תויתוא תולבק

 תורפסה ישקמ לע הציחל תועצמאב םילבק

 חולו ,(ייתורפס:ילארשייי) סו שקמ םע ףוריצב

 עיגהל רשפאמה (יידוקינ:ילארשייי) םישקמ

 אלל תורפסה ישקמ תועצמאב דוקינה ינמיסל

 שקמ רוחבל שי תורפסל עיגהל ידכ זאו)

 ןורחאה םישקמה חול .(6וח ףוריצב תורפס

 ,החונ הרוצב דקונמ רמוח דילקהל רשפאמ

 .תפטושו הריהמ

 יניטל םישקמ חול תריחב רשפאמ ,בגא ,שגד

 - תויורשפא 21 - היוצרה הפשל םאתהב

 אל ואוח\/סז6-ב .הנכותהמ ילרגטניא קלחכ

 ידכו תבלושמ הרוצב תאזכ תורשפא תמייק

 -אב וניקתהל שי רחא םישקמ חול רוחבל

 .\/ות6סוא8 לש 60101 גח6-ה תועצמ

 םישקמ תוחול תריחב רשפאמ וניא \ותואסז

 לע השקה תעבו ,תירבעב הדובעל םייפולח

 -אה תואה תלבקתמ 50: םע תוירבע תויתוא

 -הל שי ,טסקט דקנל ידכ .המיאתמה תילגנ

 הסריגב /ותסש5-ב הלולכה הרוצב שמתש

 -תל סחיב םג המישיו) תירבעה

 ,116סזשא \/חו6 ןוגכ ,תורחא תוינכ

 ליעפהל שי :(ות60ש5-ב לולכה

 לע וחלל ,6325 106%-ה שקמ תא

 שקמ לע שיקהל תינמז-ובו 5011-ה

 אוה דוקינה ינמיסמ דחא ;תורפסה

 .(השוגד תוא גישהל ןתינ ךכו) שגד

 -מו ,ידמל תלברוסמ איה וז הלעפה

 .דוקינב ןמדזמ שומישל קר המיאת

 ןתינ אל ,שגדב שופיח עוציב תעב

 -מב דקונמ טסקט תורישי ןייצל

 לע רבגתהל ןתינ ;שופיחה תזורח

 -יבה תקתעה תועצמאב וז הלבגמ

 םישפחמ ונא ותוא דקונמה יוט

 ךותל סשמ ותקבדהו ,ט1!קס0810-ל

 הניא וזכ הלבגמ .שופיחה תזורחמ

 .\/ות\(סז6-ב תמייק

 םירבסמ יכוביה

 -תה ידבעמ לכ םידדומתמ ותיא תויעבה תחא

 םיפוריצ ךופהל ךרוצה איה םיירבעה םילילמ

 -לנב השעמל םיבתכנה ,תורפס ןוגכ ,םימייוסמ

 .(לאמשל ןימימ) ירקיעה הביתכה ןוויכל דוג

 -ייוסמ םירקמבו ולשמ ייםיללכיי דבעמ לכל

 םיאבה קוסיפה ינמיס לע רבודמ רשאכ ,םימ

 -נא תפסותב ןכו) םירפסמ ףוריצל ךומסב

 המדנש המל םיאתהל אלש םילולע סה ,(תילג

 -על רתוי םילוכי סה זאו - תינויגה הרוצכ ונל

 .עייסל רשאמ ןבצ

 ,ותיא םידבוע ונאש שדח דבעמ לכל סחיב

 וב ףטושה שומישה תליחת ינפל קודבל יאדכ

 :םיאבה םיפוריצה תדלקה תא

 םיטוקלי 200 דע 100-כ

 .(רפסמב 500) םיבר םהו

 .(500 - םרפסמו) םיבר םהו

 קודבל שי :1 'סמ ללכ

 6 לע ףידע 5 :42 'סמ ללכ

 קית אלימ (י'86 רדסהיי הנוכמה) רדסהה

 אצמנ ,"1/א/89/34י' ןמוסמה ,הז

 םיפוריצל סחיב תרחא תצק גהנתמ דבעמ לכ

 .שגדו \אוחו(ס -ל סחיב םג ךכו ,םינושה

 היוזח רתו: הרוצב ייגהנתמיי = גת 6

 הרוצל המודב םירקמה תיברמב ,ללכ-ךרדב

 .ןייטשנייא .םילילמתה דבעמ 'יגהנתמיי הב

 קלחל סחיב ולשמ תירוקמ ייתוגהנתהיי שגדל

 ינפל שארמ םתוא לגרתל ץלמומו ,םיפוריצהמ
 .וב שומישה

 ןוויכ תעיבקל תויורשפא שולש קפסמ שגד



 הנכמה | ,הנשארה | :טפשמב | תואה
 ןוויכל סאתהב השעמל איה ,י'תיטמוטוא"
 ןה תורחאה תויורשפאה ;םישמתשמ וב טנופה
 רשאכ .ןימיל לאמשמ וא לאמשל ןימימ ןוויכ
 הרוצב ךפהתמ וניא ונדלקהש םייוסמ ףוריצ
 תועצמאבו ,ףוריצה תא ייעובצייל ןתינ ,היוצרה
 רחא ןוויכ רוחבל ("ןוויכיי ,ייותיי) בוציע טירפת
 תמייק הניא וז תורשפא .ךפהתמ ףוריצה זאו -
 .\שות/סז6-ב

 ,ירבע טמרופב סג ךיראת בוליש רשפאמ שגד

 -אמ ,אתיבה תסריגב תוחפל ,ו/וחואסז6 וליאו

 .דבלב יזעול טמרופב םיכיראת בוליש רשפ

 תוילנויצקנוב

 -תה ידבעמ תיברמב הכירעה יכסמ ,ללככ

 תרוצ תניחבמ הזל הז םימוד םייפרגה םילילמ

 תונכות לע רבודמ רשאכ סג ,םהלש ןוגראה

 .תונוש תויפרג הדובע תוביבסב תולעופה

 תרושו תרתוכה תרוש רחאל ,ךסמה שארב
 םילמס ללוכה םילכ לגרס עיפומ ,םיטירפתה
 תרצוקמ הרוצ הווהמ םהילע הציחלש ,םינוש
 (הספדה ,שופיח ןוגכ) תונוש תולועפ תלעפהל
 -רמ תעיבקל שמשמה ףסונ לגרס ויתחתמו
 ,םיטנופ) ךמסמה תרוצל סחיב סינוש םיביכ
 ,תואקסיפ רושיי ,תורוש ןיב חוויר ,םיילוש
 -יבק תא גיצמ םיילושה לגרס .(םיבאט יגוס

 -הו | תוסינכה | ,םיילושה | תוע
 ---  -ושה תואקסיפה רובע היצלובאט
 .תונ

 -גה םילילמתה ידבעמממ קלחב
 תורשפא הנשי ,םימדקתמה םייפר

 םילגרסב םינושה םילכה תריחבל

 -מה תופדעהל םאתהב ,םמוקימו

 תורשפא תמייק אל שגדב .םישמתש

 -וצב תמייק איה \וח\/סז6-בו ,וזכ

 .דבלב תילמינימ הר

 ואגח\/סז6-ב רבכעה תוילנויצקנופ

 רשאמ רתו: הברה הבוט הניה

 ןייצל ןתינ ךכל תואמגודכ .שגדב

 וריבעהלו עטק עובצל תורשפאה תא

 עטקה תרירג תועצמאב טושפ יוצרה םוקמל
 תא ןכו (הרבעה תדוקפב שומיש אלל) ןמוסמה

 לע םייפיצפס הרזע יכסמ לבקל תורשפאה

 לע הציחל תועצמאב םייוסמ למס/ןצחל

 .שקובמה סוקימה לע העבצהו 1-1

 םירחא םילילמח 'דבעמ
 הי"מדה\ הטילק

 םיטסקט תטילק תורשפאמ תונכותה יתש

 -תא סיירבע םילילמת ידבעמ ידי-לע ונכוהש

 ואוח\שסז6 .ןייטשנייא ,0ו6א: ,תיב-ףלא :םיר

 הלימ לומ הלימ

 ונכוהש םיכמסמל ריממ ףסונב םג ללוכ

 \אגת6סאפ-ב לולכה 116לסש \\חו6 ידי-לע

 ..\/סז6660 לש תירבעה הסריגה ידי-לעו

 .לימדרוו יצבקל ריממ ללוכ ,תאז תמועל ,שגד

 קלח תפסותב טסקטה לבקתמ הרמה רחאל

 תונוש תונוכת .(השגדה ןוגכ) תונוכתה ןמ

 ,תונוש ךופיה תויעבו ,ךרדב יידוביאל תוכלוהיי

 םאתהב עיפוהל תויושע ,םירפסמל סחיב ןוגכ

 .ותלוכתלו םילוסמה בוקה גוסל

 -ופ ןווגימב םינוש םיצבק טולקל תונויסנ

 ,ללכ-ךרדב הריבס הרוצב ,וחילצה םיטמר

 -בק ,אתיבה תסריגב ,\אוחואסז-ב ;שגד ךותמ

 יתש .ללכ הרמה רובעל וחילצה אל םיבר סיצ

 ונכוהש םיצבק טולקל וחילצה אל תונכותה

 .5 הסריג ופאו ידי-לע

 שומישל םילגרומה םישדח םישמתשמ תלעותל

 ןונגנמ ללוכ שגד ,םירחא םילילמת ידבעמב

 , וא ,ןייטשנייא לש םתלועפ תיימדהל

 רבודמ ,הרקמ לכב .םעונ ,לימדרוו ,תיב-ףלא

 סתלעפה תרוצש ינפמ םג) תיקלח היימדהב
 ידי-לע תבתכומ ,3ּגוז-ה ןוגכ ,םינוש םישקמ לש

 -דה .(תישפח הרדגהל תנתינ הניאו \/ותוסופ

 םישדח םישמתשמל עייסל הייושע וז היימ

 תורשפא .הנכותב שומישה לש ינושארה בלשב

 .\שוח\שסז6-ב תמייק הניא וז

 םישמתשמל רשפאמ ועומלסזש

 סחיב ההובג הטילש תמר םינמוימה

 תרב הניאש הרוצב ,ךמסמה תרוצל

 הסריגב תמייקה וזל האוושה

 .שגד לש תיחכונה

 ךמוטמה בוצ'עב הטילשה

 -דג ,םיטנופ תריחב םירשפאמ םידבעמה ינש
 לקהל ידכ .תוסינכו םיילוש ,םיחוורימ ,םיל
 -אמ ואוחואסז6 ןהו שגד ןה ,בוציעה תדובע לע
 הקסיפ ןונגיס .הקסיפ תונונגס רידגהל םירשפ
 גוס ,לדוג ,טנופ) תונוש תורדגה ףסוא הווהמ
 .םשל הכוזה (דועו תוחזה ,היצאלובט ,רושיי
 לע העבצה ןכמ רחאלו יהשלכ הקסיפ תריחב
 ןונגסה תונוכת לכ תא תמשיימ ,יוצרה ןונגסה
 .הקסיפל סחיב

 -גס רידגהל לכונ ,לשמל ,ןורפסב רבודמ רשאכ

 ו

 -וכ ,קרפ תרתוכ ומכ םינייפאמל הקסיפ תונונ

 סנכומה) טוטיצ ,תונושה תומרב הנשמ תורת

 תונונגסב שומיש תועצמאב .(לאמשמו ןימימ

 -חי הריהמ הרוצב םיכמסמ בצעל ןתינ הקסיפ

 -וכת יוניש) תינונגס תודיחא גישהל ןכו ,תיס

 -ושה תואקסיפל םורגי הקסיפה ןונגסבש תונ

 .(םאתהב תונתשהל הז ןונגס ולביקש תונ

 םיביכרמ ינש ליכמ שגדב תונונגסה ןונגנמ

 ןתינ שגדב .תפסונ תלוכיו תושימג ול םינקמה

 םג אלא תואקסיפל קרל אל תונונגס רידגהל

 -וצל ןונגס רידגהל ןתינ רמולכ - םיוותל סחיב

 ןוגכ) הקסיפ ךותב םייוסמ עטק תשגדה ךר

 -גה תעב ,ןכ ומכ .(הנוש עבצו רחא תוא לדוג
 ססבתמה ןונגס רידגהל ןתינ ,תונונגסה תרד

 -ייוסמ םיטרפ וב םינשמ קרו רחא ןונגס לע

 רחא ןונגס לש קתוע וניא שדחה ןונגסה :םימ

 -הל ךישממ אוה אלא ,םייוניש וב ועצובש

 לכ תא ונממ תשרלו ירוקמה ןונגסה לע ססבת
 הרדגהיי יורקה ,הז ביכרמ .ונוש אלש םיטרפה

 -ימג הסונמה ת/שמתשמל רשפאמ ,ייהשוריב

 סניא ולא םיביכרמ ינש .תונונגס תרדגהב תוש

 .\אוח\/סז6-ב םימייק

 רשפאמ | ,ואותו/סז6 ,ןיררוע אללו ,ללככ ךא

 ההובג הטילש תמר םינמוימה םישמתשמל

 תרב הניאש הרוצב ךמסמה תרוצל סחיב
 לש תיחכונה הסריגב תמייקה וזל האוושה

 -יצי וא/ו תמייק הקיפרג בוליש) הקיפרג :שגד

 תפסנה לודומה תועצמאב התר

 ,ןתכירעו תואלבט תריצי ,(הנכותל

 -גמ \אסז6-ל ןאכ יכ םא) םירוטו

 .(תונוש תולב

 ךמשמה |וגרא

 רזע ילכ ללש םג ליכמ אותו

 רופסימכ ,ותנכהו ךמסמה ןוגראל

 תריצי  ,םיפיעס לש יטמוטוא

 תריצי ,(סקדניא) םיניינע חתפמ

 תופדרנ םילימ ןולימ ,םיניינע ןכות

 .םירחא םיברו (דבלב תילגנאב)

 -לח רידגהל םג רשפאמ גת 6

 קלח לכבשכ ,(560וו0ח) ךמסמב םינוש םיק

 .םירחא בוציע ינייפאמ םירדגומ

 הטיחדו ורקמ ,הווחמ

 רדגומה הדובע בצמ סג רשפאמ ואותו

 הקסיפ לכל רידגהל ןתינ הז בצמב .סטו!וח6-כ

 -ייוסמ תויכרריהב קר תופצלו ,הנוש היכרריה

 -הל ןתינ ,הביתכה תעב ,ךכ .ונתריחב יפל תומ

 -רב םיפיעס-תת סכותבו ,םיקרפ ישאר רידג

 ןיב ,הלק הרוצב רובעל ןתיג .תונושה תומ

 לש הגוצת ,דבלב םיקרפה ישאר לש הגוצת
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 טוריפ ןוגכ) םינוש םיפוריצב וא ,ולוכ ךמסמה

 סטו!ות6-ה ילכ .(םילוסמ קרפ שאר לש קר אלמ

 -בו ,הביתכהו הבישחה ןוגראל עייסל לוכי

 -י: םילילמת דבעמ תרגסמב עצוה ללכ-ךרד

 .(אא145 וא 26-סטו]ו6 ןוגכ) הז ךרוצל ידוח

 סע סטו!ו6 ילכ הנושארל עיצמ \/וח 6

 .תירבעב תימינפ הכימת

 לש הלעפהו הריציל ןונגנמ םג ללוכ \/ותוסזש

 תונשנו תורזוח תולועפ ףצר תרדגהל) סורקמ

 ןכו ,(רבכע וא שקמ תציחלב ליעפהל ןתינש

 תונכתה תפשל המודה) תמדקתמ סורקמ תפש

 םימכתותמ םישמתשמל תרשפאמה ,(6

 .תונוש תוינתה ללוכ ,םהלשמ תולועפ רידגהל

 תרימש רשפאמ שגד ,םיצבקב לופיטה תמרב

 יתש - ךמסמ תנפצה ןכו ,הסוחד הרוצב ךמסמ

 ךותמ הרישי הרוצב תושיגנ ןניאש תויורשפא

 ו

 דוח

 ןגרואמה רדוסמו רורב דועית םע דחי אב שגד

 תמלועומה הגוצתה
 (80 ימעמ ךשמה)

 .\אזאא/גאא-ה תואצות תצפקה דבלמ העפשה

 -שה םייוסינה יגוס ינשב תואצותה הז הרקמב

 -תב ,ןורכיז 1א88 לעב ,הזה סיטרכה תא הריא

 תחנ 671105 ואו( 8א-ה .המישרה תיתח

 -יפ הגמ 75-ל הינשב םילסקיפ הגמ 8.9-מ

 התיה ןוגילופה תכימת רשאכ הינשב םילסק

 ."ירוגסיי בצמב

 -ינ לש קלחב םסג ןורחא סוקמל עיגה סיטרכה

 תוקד 8 לש האצותל עיגה וב ,םימושייה יוס

 -ופ תכימת לש היצפואה ילבו םע תוינש 54-ו

 לכ ןוגילופה תיצפואל התיה אלש הדבועה .ןוגיל

 10-ה םגש ךכ לע הדיעמ ,םימושייה לע העפשה

 התשענש םיסיטרכ סתואמ דחא אוה פק

 דוקינ לבקל ידכ ,תירקיש היצזמיטפוא םהב

 ,סיטרכה לש וריחמ .וצתא/(ג8%-ב רתוי הובג

 הקסע ללכב וז ןיא םלוא לוז אוהש דיעמ ,9

 םיעוציב שפחמ התא םא ,ותוא תונקל הבוט

 .הזה םיריחמה חווטב םיבוט

 אטאומפא אזאם

 אטאמפא את תרבח תרצותמ טיטרכה

 ה | |
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 הלימ לומ הלימ

 רזע רפסו שמתשמל ךירדמ :םירפס ינשכ

 ןכ ומכ .(רדס יפל םיאשונה לכ טוריפ ליכמה)

 -פה ריצקת תא ליכמה סיטרכ דועיתב ללכנ

 -אה הפשב םג דועיתה תא שוכרל ןתינ .תודוק

 .תילגנ

 תירבעה הסריגב \/וח\/סז6 תא םישכורה ולא

 הסריגל הוולנה ילגנאה דועיתה תא ולבקי

 תפסותב ,לייוחב תרכמנ איהש יפכ ,תילגנאה

 -ומ התיה אל ןיידעש) תירבעב הרצק תרבוח

 ףרוצי תירבעב ללוכ דועית .(הריקסה תעב הנכ

 .\אותואסז6 לש תואבה תואסריגל קר

 ?\(וח\שסז0 !א שגד

 .תישיא הטלחה איה םילילמת דבעמ תריחב

 םיטונ ונא ,םילכ וא םידגב תריחבל סחיב ומכ

 רמולכ ,"ןוכנ" ונל הארנש המ תא רוחבל

 .ותדובע תרוצל םיליגר ונאש והשמ

 -תל םילילמת דבעמב םישמתשמו הדימב

 י/שמתשתש ריבס אל ,תפטוש תידרשמ תבותכ

 .ןשוח\שסז6 ידי-לע תועצומה תונוכתה תיברמב

 אוה םג שמתשמ ,5495 וריחמש ,60אוקדא

 לש האנ ףסוא שי הז סיטרכל .53 לש 928 בבשב

 -לו בירקת תנומת תוארל לוכי התא .תונוכת

 ייילאוטריוו ךסמיי ידי לע רצונש חטשב בבותסה

 לדוגה תא לייכל לוכי: התא ןכו (2048%2048 דע)

 התא דועב ךסמה יבג לעש הגוצתה לש הרוצהו

 ."'תונולחיי תביבסב אצמנ

 *96%7-ה עיגה ,ותוא ונתבש הנורחאה סעפב

 תאז ,הינשב םילסקיפ הגמ 28.1 לש תוריהמל

 -קט תוזורחמ תנמטה לש תקינכטב שומיש ךות

 .ןמצע לע תורזוחש תוילאוטס

 -הל אטאומפא אזאמ תרבח הדגנתה הליחתכלמ

 תויביס תפמ תנמטהל סחייתהל ונתטלח

 וישכע סלוא ,תימיטיגל היצפוא לאכ (81דא!גס)

 תארקנה ,איה התסרג תא הניקתמ הרבחה

 בצמב דשאמס 609צ-ה רשאכ .דטאמס 607%

 -יפ הגמ 11.6-ל 10.4-מ ספיט סיטרכה ,יילעפומ'י

 . 06165 \1אא(/ג8א5-ב הינשב םילסק

 טעמב קר הלע סימושייה ייוסינב דוקינה סלוא

 8-ל תוינש 59-ו תוקד 8 לש ןורחא םוקממ

 -נב ךלוה סיטרכהש תורמל .תוינש 56-ו תוקד

 תודוקנב תוכזל ןטסנ לש עודיה בית

 -הל יואר =96%א1-ה תאז לכב ,ו/אמפאסא

 -צל תונוע ולש תופסונה תונוכתה םא תוסחית

 .ךלש םידחוימ םיכר

 -ללוסמ תונוכתש תעדל דמחנש ןכתייש דועב

 ףדוע ,ןהל םיקוקז אל םא םג תומייק תומ

 ,לבלבמ תויהל יושע םיטירפת יובירו תונוכת

 -ישח .תיסיסבה המרב םישמתשמל דחוימב

 -מה גוסב היולת הנוכת לכ לש תיסחיה התוב

 םגש רוכזל שי ךא ,ךדי-לע םיקפומה םיכמס

 דע 60%-ב קר םירזענ םיסונמ םישמתשמ

 .תועצומה תונושה תונוכתהמ %

 -וכה ,םיבכרומ םיכמסמ קיפהל ךנוצרב םא

 ךות תאז לכו ,הקיפרגו תואלבט ,םירוט םילל

 -וע הניא \צגחו/סז6 ,הבוט תיפרגופיט הטילש

 שוטשט ףא לעו ,תאז םע .תורחתב ללכ תדמ

 ,יפרג םילילמת דוביע ןיבל דק ןיב תולובגה

 -יבל תונתינ תונוש תומישמש ךכב ריכהל שי

 .תוידועיי כד תונכות ידי-לע רתוי בוט עוצ

 -יבח שוכרל תותפתהל אל \למומ ,הרקמ לכב

 -תל ה/קוקז ךניאש םילילמת דוביע תל

 והשמ תלביקש השגרהה ללגב קר ,היתונוכ

 הנכותה סע לעופב דובעל תוסנל יאדכ .הנתמב

 .התשיכר לע תובייחתה ינפל התוא "שוחלייו

 ספ תא

 אוה ןודנה סיטרכה ,ונחבנש םיסיטרכה ןיבמ

 .לילצל תורשפא םג ףיסומ אוהש ךכב ,ידוחיי

 תונחבנ ןניא סיטרכה לש לילצה תויורשפא)

 יפרגה בבשה לע טסובמ הז סיטרכ .(הז רמאמב

 לש 1א88 סע קפוסמ אוהו 53 תרצותמ 1

 רשפאמ הז סיטרכ ,וירחתממ המכ ומכ .ת\א[

 לש היצולוזרב ,ייילאוטיוו ךסמי  םיקהל ךל

 .םיעבצ 256 םע 0

 תא סיללוכ סניא הז סיטרכל הנכותה ינקתה

 לנקתהב ללכ ךרדב תקפוסמה ,ןוגילופה תכימת

 -נה תויצפוא ןיא תיללכ .53 תרצותמ הנכותה

 .הז סיטרכב גותימל תונת

 עיגה תגחתפאהפה לג לש \חאא(ףא-ה

 ותוא איבהש ןויצ ,הינשב םילסקיפ הגמ 8.4-ל

 -מל עיגה אוה ,תאז סע .ףוסהמ ינשה םוקמל

 דבוכמ ןמז םע :םימושייה ייוסינב ישילש סוק

 -ויב הובגה דוקינה תא .תוינש 30-ו תוקד 8 לש

 לש יוסינב הז סיטרכ לביק ולש רת

 אוה סהינשב ,גאַוז קתס לשו 60 אש

 ישימח סוקמל רבע אוה סוקמ לכמ .ינש עיגה

 8 עיגה אוה םש טפוסורקימ לש םא61. יוסינב

 .פזגאוסאפ סיטרכ ירחא תוינש

 תפסות ,םימושייה ייוסינ ןיב דבוכמה ומוקמ
 הריחבל ותוא םיכפוה ,5299 לש ריחמו לילצה

 .1א8 תירוגטקב ידמל תיביטקרטא



 ןבוהב2

 ןש] -

 כשזו ואו | | ו

6 | 

 םלועל רעשה :( גץ

 ?225 והמ

 לבקל ןתינ וב בשחוממ עדימ רגאמ אוה 5

 לחה :סינווגמו סינוש םיאשונב סיתוריש

 סיבר סיאשונב עדימ ךרד ,תונכותו םיצבקב

 ,ינורטקלא ראודב הלכו ,(תורגב תודובע ןוגכ)

 תנמ-לע .בחרה סלועה לא ךתוא רשקמה

 דויצב וא בר עדיב ךרוצ ןיא 885-ל רשקתהל

 .סדומו ישיא בשחמ קר אוה ץוחנה לכ - דחוימ

 385 תשר :עדימ ירגאמ 6 גץ

 תיצרא הצופתב

 סישדחה סיצבקה תא איבהל תנמ-לע

 רפסמ ודחאתה ,לייוחמ רתויב סיירטהו

 .(04דמוא גצ) יוו-טייג תארקנה תשרב 5

 סי-88ַ8-ה בטימל סוי ידמ תרשקתמ וז תשר

 סישדחה סינוכדעה תא סשמ האיבמו ,םלועב

 תואבומש תוינכות רפסמ ןלהל ,המגודל .רתויב

 :ףטוש ןפואב יוו-טייג ידי-לע

 רתויב הבוטה הנכותה - דפתאוזא דש

 הנכותה - 564א/0164א ,תבשחוממ תרושקתל

 :תיברימ םדומ תוריהמו םדומל תרושקת רפסמ ללוכ תשרב תורבחה תוכרעמה תמישו |

 םי-225-ה
 ,םיסוריו לוסיחלו יוהיזל םלועב הליבומה

 סיצווכמ סיצבקב לופיטל הנכות - 2

 פאו ,(תומייקה ץוויכה תוטיש לכ תא ההּזמ)

 - ץא?19/48] ,הקיסומ יצבק תעמשהל הנכות

 ןוכסח תורשפאמה ,םיצבק ץוויכל תוינכת

 ...ןבומכו ,קסידב עדימה ןוסחא חפנב

 התע הז ואציש ,רתויב םישדחה סיקחשמה

 סיצבק יוו-טייג תשר האיבמ ןכ-ומכ .בייהראב

 םיללוכה ,205-לו 05/2-ל ,\(ופ60-ל םיבר

 דרשמל רזע תונכות ,טדוז[ דזפפ לש בחר ןווגמ

 תוינכותו קסידה ןוגראל תונכות ,תיבלו

 .תומדקתמ הקיסומו הקיפרג

 ,ךל תרשפאמה ,תימניד תשר איה יוו-טילג

 ,תוכרעמה לועפתב תוחונו תולק ,שמתשמה

 תלבקו ,תרושקתה ןמז לש ליעי לוהינ

 סוחתב רתויב םימדקתמה םיתורישה

 .לארשיב תבשחוממה תרושקתה

 העיצש סינושה םיתורישה תא לבקל תנמ-לע

 תשרב יונמכ םשרהל לכות ,ייו-טייג תשר

 חייש 3.75-מ לחה) דחוימב סילוז סיריחמב

 תומכו השיג ןמז לבקת הרומתבו ,(שדוחל

 .סישיאה ךיכרצל םימיאתמה ,סיצבק תדרוה

 "3 100 \/וחטה| 4631 5 03-575-8767 0

 "7 2000 \/1חטה] 61+ 5 03-5759225 "0

 09-587-507 0 או 06608110% 885 03-559-0444 0

 ]8 2000 (כטחפ \' 0 5 03-559-5278 0

 7 1100 (20]]ץ -וסחסז 5 06-521-266 0

 )1 1100 16108] \6ק00ח 5 2 2000

 "5 00 ז2ה66ז\/גופז 116 2885" - - 7 1000

 03-880-3989 0 (כחחו6 תוחפ 5 4<04-737-57 0

0 08-4689525 5 >10 180% 0 03-966-0341 

 03-642-2538 0 אוופהַש \אסז(6 5 057-281-069 0

 03-559-5728 0 ת400ח 58 02:611-8665 0

 20 146421א5 יארוקל תורבוה עצבמ

 !םניח ןויסונ שדוח

 תשר תא ריכהל ןיזגמה יארוקל רשפאל ידכ

 ,885 תשרב תורבחה תונורתיו 0ךפוץ גצ

 !םניח תורכיה שדוח יונמ לכל םיעיצמ ונא

 תוכרעמהמ תחאל רשקתמ התא רשאכ

 ךיטרפ תא אלמל שקבתת ,ןלהל המישרב

 תא תאלימש רחאל .דחוימ ךסמב םיישיאה

 תכרעמה ליעפמל העדוה ףסוה םיטרפה

 / קס אוג021א8 לש יונמ התא יכ (5צ500)

 ךתושרל דימעי לילעפמה .תילארשיה הרודהמה

 סיצבק תדרוהו השיג תויוכז שדוח ךשמב

 - סויל 250א8 לש ףקיהב (כ0ואא0ג 1א6)

 !םניח

 תבייחמ הניא תורכיהה עצבמב תופתתשהה

 סא ,יוו-טייג לש םולשתב יונמל ךופהל ךתוא

 .ךתוא ענכשי ןויסנה סא חמשנ ,ןבומכ ,יכ

 לש תירטנולוו תונגראתה איה 6415ו/אצ תשר

 תוסנכהה לכ .חוור תורטמל אלש ,885 יבבוח

 .םייונמל תורישה רופישל תושדקומ

 6 םונז63000 5

 ךו6 םטז680ז00(4 5

 (30106ח \/ותפפ 5

 (30166ח \/וחפצ 5

5 116|]82156655 

5 00406 

 1וג]וגח /(סס 5

 כותחסז ישנות 5תוז6ע

 6 א.0.א.> 5

 שוקג אסמג 5

 ו



 םלועומה קםידה
 (90 ימעמ ךשמה)

 בושחה ילואו ולדוג תנטקה ,רישכמה תונימא

 דע [פפ יקסיד שוכרל ןתינ .וריחמ תלזוה - לכמ

 היה ונחבש רתויב לודגה יצניא 3.5 קסידה) 8

 4 א דע 3אופ/6 לש םיבצקו 8

 דע ועיגה 51506 יקסיד ,האוושה םשל)

 לעמ ןוסחיא יחפנ שפחמ ךניה םא .6%

 -וול בורקו) 1018/66 לעמ הרבעה יבצקו 8

 (הטושפ תיתיב תכרעמל ץוחנ אל הזש יאד

 הז סוחת לבא ,רקי 5651 קסיד שוכרל ףלאת

 .תיחכונה הריקסל ונבצקהש תרגסמהמ גרוח

 1כפ גוסמ םיחישק םיקסיד 14 ונקדב םיקדבמב

 .יצניא 3.5 לדוגבו 40018 דע 100א18-מ םיחפנב

 ,תוריהמ חיכוהל ושרדנ ונקדבש םיקסידה לכ

 -אה םישמתשמה יגוס לכ רובע תונימאו תוליעי

 ןנייצל יאדכש תודוקנ יתש תומייק .םיירשפ

 :הליחתב

 וניוצש יפכ ,םיקסיד רפסמ לש טומריפה יחפנ 6

 1א8 לש הרדגה יפל ונמוס ,םינרציה ידי לע

 השעמל שי 1א88-ב ךא .םיתב 1,000,000-כ

 ךבשחמ סא עתפות לאש ךכ ,םיתב 6

 קסיד תשכר רשאכ 23888 לש קסיד לע חוודי

 .250א18 לש

 תא םינמסמ םינרציהש הניה הינשה הדוקנה <

 -וממ שופיח ןמזכ קסידה לש תינכמה תוריהמה

 ,השעמל .(רתוי ןוכנה) עצוממ השיג ןמזכ אלו עצ

 ,עצוממה שופיחה ןמז וניה עצוממה השיגה ןמז

 -ותב ,ןוכנה לולסמה תא אצומו שפחמ שארה וב

 -ידה בוביסמ תעבונה תעצוממה הייהשהה תפס

 -לס 3600-ב בבותסמה קסידב 86 ךרעב) קס

 ןמז לעב קסיד יכ רבדה תועמשמ .(הקדל סיבוב

 -הב וניא 13חו60 לש עצוממ שופיח

 לעב קסידמ תינכמ רתוי ריהמ חרכ

 ,15 וצסס לש עצוממ שופיח ןמז
 7 יי - ו הקדל סיבוביסה רפסמב יולת רבדה 0 ט ,
 דמה [ ל יונ א .טילקתה לש 0 ו הוז :םצומז ,

 יה 28 28 8
 350ו 3פ9ו 3501 359ו , ,

 3 ₪ ₪ ₪ םיעוציבה
2 2 72 7 

 -טה רפסמ וניליג ונכרעש םינחבמב

 סינייוצמה םירטמרפב הרואכל תויע

 רשאכ רוכזל שי .םיקסידה יבג לע

 םה יכ םיקסידה תואצותב םינייעמ

 .ןומטמ ןורכיז תנכות אלל וקדבנ

 הדדמנש רתויב ההובגה הקופתה

 100%-ג חמאס גוסמ צצוח םע

 -נה האצותה רשאכ 32/86 התיה

 גוסמ %צוח סע הדדמנש רתויב הכומ

8 
 ןחחפח160 |00%-
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 םלשומה קסידה

 .378/56 התיה 500או5אד פק 100%8-מגס

 -קע השיג התואב םישמתשמ םיצצוחה יגוס ינש

 סינותנל םיפסונ םינותנ סיארוק סה | :תינור

 אגא ןורכיוב סתוא םינסחאמו םישקובמה

 -יזה 800א(םאדפס תטישב .(84%1 ףצוח) ריהמ

 -מל קלוחמ ,64% ללכ ךרדב ולדוגש ,ריהמה ןורכ

 -טק םיעטק רתוי אורקל ןתינ ךכו םיעטק רפס

 לש ליעי לוצינ יא בקע סרגנש ,זובזיבהו םינ

 תציצח לש רתוי תמדקתמ הטיש .ןטק ,ןורכזה

 וז הטישב .(אכאקַדַזצפ) תולגתסה הניה ןורכיז

 -או םינותנה גוס יפל ,ומצעב עבוק קסידה

 םלדוגו םיעטקה רפסמ תא ,יטסיטטס סתירוגל

 רשאכ - םינוש םילדגב םיעטקל קלחמ וליפאו -

 14 ילמיסקמ העיגפ סחיל איבהל הניה הרטמה

 -יזב םיאצמנ סישרדנ םינותנ ובש סחיה - 30

 .סארוקל קסידל תשגל ךרוצ ןיאו ריהמה ןורכ

 -מל היה ןתינ קוחר אלה רבעב .(םיזוחאב דדמנ

 םיעטקמל הציצחהו תולגתסהה תוטיש תא אוצ

 ,םילודג ןוסחיא יחפנ ילעב םירקי םיקסידב קר

 םיקסידב םג סניקתהל ולחה םינרציה התע ךא

 .תיסחי םינטק

 -יא חפנ לעב קסיד יכ תעדל יאדכ ,יללכ ןפואב

 -וט םיעוציב לעב קסיד חרכהב וניא לודג ןוסח

 לוקישב םיבר םירטמרפ תחקל שי .רתוי סיב

 -מה קסידה יכ םירקמ ףוריצ הז ןיא .השיכרה

 ,56828ו6 לש 5133904-ה ,ןאכ רקסנש רתויב ריה

 .256% לש לודגו ליעי ץצוחב דייוצמ

 םלשמ התאש ריחמה

 םיריחמ תאוושה ונתוריקס תוללוכ ,ללכ ךרדב

 תאז ונישע אל ןאכ ךא םיקדבגה סירצומה לש

 םיעיבמ םניא וז הריקסב םיריחמהש סושמ

 לש קסיד ןיב ריחמ תוושהל ןתינ אל .רבד

 -יהמ דחא ףא .340א/8 לש קסיד ןיבל 8

 -מל תורישי רכומ וניא ןאכ םירקסנה סינרצ

 ץס אא
 םיכרועה תריחב

 כו
-100% 500060106 506186 100%- | 588100 |00*- 1 

4 4 

 ו
-100% 5060166 

 8680; 1890/16 | 80880. 880/18 | 80630. 630/18 | 20630 886 סחץ

 -מל םיפיסומ רשא ,םירחוס ךרד אלא םישמתש

 הרמוחו דועית ,הנקתה ימד ,ךווית תלמע םיריח

 ריחמ תכרעה לבקל ידכב .ךירצ סא ,תפסונ

 לש קסיד תכרעמ ,93 לירפא ףוסל ןוכנ ,יכ ןייצנ

 קסידו (בייהראב) 4005-ה ביבס הרכמנ 508

 .(בייהראב) 7005-ה ביבס רכמנ 340א18 חפנב

 ,ולא םיקסידמ דחא שוכרל ןווכתמ ךניה םא

 -על רוחבל ידכב תואלבטבו וז הריקסב שמתשה

 םיניינעמה םילדומ לש תיתלחתה המישר ךמצ

 .ךרובע רתויב םיאתמה תא רחבת סהמו ךתוא

 ו
4 

 הקופתה תא גישה ,251א18 חפנ לעב ,הז קסיד

 רוזאב םיקסידה ןיבמ רתויב ההובגה

 -יזה תציצח תכרעמ ולא םיקסידב .250א18-ה

 ךותמ ןומטמה תטיש תריחב תרשפאמ ןורכ

 אוה יסיסבה \צוחה .ורכזוהש סיגוסה תשולש

 סע ןימזהל ,היצפואכ ,ןתינ ךא 32א | לדוגב

 ונקדבש 250א88 קסידה תקופת .64% לש ץצוח

 רתויב בורקה קסידה רשאכ 40.55א/866 התיה

 לש הקופת סע 564236 5132834-ה היה וילא

 הניה הז קסיד לש בוביסה תוריהמ .%6

 לש קסידב דיילס 4500 תמועל דיילס 2
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 סירחא םיקסיד ינש דוע תרכומ 6סחת6ז תרכח

 ןמזו 125א18 לעב 6ק-30124-ה סהו וז הרדיסב

 340 8 לעב ,6ק-30340-הו 1306 לש השיג

 םייתנש וז הרבח לש םיקסידה לכל .13חו860-ו

 לש קסיד שכור ךניה סא ,םוכיסל .תוירחא

 ,64 א ףצוח םע ותוא שוכרתש יאדכ ,0סחתטז

 .לכה ךסב סיפסונ 105 ןרציה שקבמ ותרומת

 וג אד0 7245-) 4

 72134 םיקסידה תא העיצמ א/גאד0א תרבח

 םיקסיד .246א18 לעב 72454-ו 213א[8 לעב

 6 עו זאפ
 םיכרועה תריחב

 טחזטהו 6 מב 6%
 זס סו 1 1 א

2 15 

8( 28 48 28 

4% 351 351 351 

12 12 16 16 

19 19 4 211 

5-07 5-07 7 5 
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5 3 38 
= 

 וכ
-100% 5000180 

10 -00%| 500186 
 8680/08 2 1680 סח

158 26 
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 שופיחה ןמז .םיריהמ סניא ךא םינמיהמ ולא

 לש בוביסה תוריהמ ,15%6-כ היה עצוממה

 -יז ץצוחב םישמתשמ םהו דיילס 3551 קסידה

 .64% סע 41164-00% ןורכ

 -תה יקדבמב ולא םיקסיד וגישהש תואצותה

 םירחא םיקסידל האוושהב .תוינוניב ויה הקופ

 ומכ תואצות (213א[8) 72134-ה גישה

 ויה םהו (216א8) 569246 לש 5132434-ה

 קסיד לש וזמ 20%-ב הכומנ הקופת ילעב

 .213 או סע ,\/6ו6ח ופוג]| לש 0

 -תב רתוי תובולע תואצות גישה ףא 72454-ה

 ןוסחיא חפנ ותואב וירחתמ לשמ תוכומנ ,הקופ

 ריהמה לשמ תוחפ 25%-כבו (250א18-ה ביבס)

 .245א18 סע 56426 לש 5132834-ה ,הרובחב

 -בו הנש לש תוירחא 148108 לש םיקסידל

 תילגתמ םא םישדחב םיפלחומ סה התרגסמ

 יקסיד ינש לע הנורחאל הזירכה הרבחה .היעב

 תפנב 73454-ה :7000 תרדיסמ םישדח [פ5

 םיקסידה ינשל .131א88 חפנב 71318-ו 5%

 -יח ןמזו /00%-א11מ4א0כ תטישב הציצח ןונגנמ

 .14חו566 לש עצוממ שופ

 -יב ורקסנש א/א8708 לש סיקסידה ,סוכיסל

 התא סא קר םייאדכ םהו סיינוניב םהיעוצ

 .האיצמ ריחמב סתוא אצומ

 זז
 ?ץתספתו ג תפ6התס

 וניה (?וגחוטחו לש וז םיקסיד תחפשמב דחוימה

 -שי תוכרעמ תמאתהל שמשמה סיטרכה תפסות

 סשב רפסמה 185 יקסיד םע הלועפל תונ

 127 47-ל :א18-ב קסידה חפנ תא ןייצמ סגדה

 -יהמ .17חו%66 לש עצוממ שופיח ןמז 17047-לו

 םירזענ םהו דיילס 3663 םהלש בוביסה תור

 105-ל .32א סע /00%-ה 1מג 2 תטישב \צוחב

 תוריהמו 16חו%665 לש עצוממ שופיח ןמז 7

 <צוחב דייוצמ קסידה .דיילס 4306 לש בוביס

 .256% לש 50 אא מפ .008-הופפ

 לעב וניה 12747-ה יכ ררבתה ונכרעש תוקידבב

 םלשומה קסידה

 -נש םיקסידה לכמ רתויב הכומנה הקופתה

 לוזה םג אוה לבא ,23.4א/86 םע ,ןאכ םירקס

 -מה הברהב ההובג הקופת 515 17041-ל .רתויב

 .32.04א/56-ל העיג

 סע שוכרל ןתינ (1ג8כ 6480) סיטרכ תא

 -ינ הרבחה יקסידל .127א88 וא 85א2 ולא

 סיאתמ וניא קסידה סאו האלמ תוירחא תנת

 הז טרפ .ךל רזחוי ךפסכ ,ךתושרבש בשחמל

 סע 8105 ןקתומ ךבשחמב סאש סושמ בושח

 םייוכיסה בור ,1990 לירפאל םדוקה ךיראת

 -רכ סע ובלשל ךרטצתו םיאתי אל !פמ קסידש

 םע דחי רודל לכויש ידכב םג ,המאתהה סיט

 -ייוסמ םירקמב יכ ןייצל בושח .81506 קסיד

 סוטטס יוניש שורדת ₪036 תנקתה ,םימ

 ספותה הנכות רביירדב םג ךרוצ שיו תוקיספה

 יסיטרכ ,םהירחתמל תיסחי .5%-כ ןורכיזב

 7005-כ הלוע ₪2240-ה .םירקי 86

 קר הלוע 250א88 לש קסידה דועב (בייהראב)

 .4005-כ

 הריחב וניה ()טגתוטתו לש ולא םיקסידמ דחא לכ

 גרוד 175 24047-ה .ינש וא ןושאר קסידכ הבוט

 המוד חפנ ילעב םיקסידה תרובחב םיריהמהמ

 .הנקתהל לק אוהו

5 
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 וניא 5132434-ה .רדס תושעל שי ןושאר רבד

 5132834-ה .214א/8 אלא 8[243% לש קסיד

 וניה 5133904-ו 245%8 אלא 283א/8 ונא

 תרבח ,היתורחתממ קלח ומכ אלש .8

 -ופמ אלה חפנה תא סגדה םשב המשר 6

 -חה .טומריפה רחאל ןוסחיאה חפנ סוקמב טמר

 םיחפנה ילעב םיקסידה ינשש ןה תובוטה תושד

 -או םיריהמ [פפ יקסידכ ואצמנ רתוי סיהובגה

 .םינימ

 וה 8732434-ה לש עצוממה שופיחה ןמז

 דיילס 3811 בוביס תוריהמ קסידל .16ח6

 .32א לש 48840-100% ץצוחב שמתשמ אוהו

 ₪ ם"ק רך םייק אר
 יתכאפלא רדסכ סיטרופמ סירצומה

 םיהובגה ןוסחיאה יחפנ ילעב םיקסידה ינשל

 -וממ שופיח ןמז 5133904-הו 5132834-ה ,רתוי

 ההובג בוביס תוריהמו ,12%6 לש ,םישרמ עצ

 \צוח סע הדובע תורוצ םהינשל .דיילס 4500 -

 , פט0א[אזמפ וא לגתסמ 100%-גופאס

 128 א לש ףצוחב שמתשמ 5132834-ה רשאכ

 .256% לש צוחב שמתשמ 5133904-הו

 5132434-ה הלגתה ונכרעש הקופתה יקדבמב

 לש האצות גישה 5132834-הו ינוניבכ

 תפנ ביבס םיקסידה לכ ןיבמ ינשה ,%/

 51339048-ה .6סחתסז לש קסידה ירחא ,8

 םיקסידה לכ תא ריאשהו הלועמ האצות גישה

 ןיא .666/49.55% לש הקופת סע וירוחאמ קחרה

 תחלצומה הריחבה וניה 5133904-ה יכ קפס

 סימישרמ םיעוציב םישפחמה ולא רובע רתויב

 5132834-ה םג .340א/8-ה רוזאב [פמ יקסידב

 .250א18-ה סוחתב תחלצומ הריחב וניה

 ו וו
 ו

 םהו תודבוכמ תואצות וגישה ולא םיקסיד

 קסידל !תוירחא תונש שולש םע םיקפוסמ

 -יס תוריהמ ,213א8 ןוסחיא חפנ 0

 .14חו850 לש עצוממ שופיח ןמזו דיילס 3652 בוב

 תוטיש םע 64% לש ףצוחב שמתשמ קסידה

 .פ00אוםאדפפ-ו גכאקדצמ 100א-אופגס

 עצוממ שופיח ןמז םירחאה םיקסידה תשולשל

 .דיילס 3322 בוביס תוריהמו 13חו%60 לש

 256א/8) -ו (171א8) | וא61170 יקסיד

 100%-ג אמא ףצוחב םירזענ) 0

 -ידה שמתשמ םתמועל .64א וא 32% ולדוגש

 וא 128% לש <צוחב (341א/8) ושפ40234 0קס

 36.918/66 ןיב הענ הלבקתהש הקופתה .%

 66/41.03% ןיבל \/462200-בו וצפ461170-ב

 ,\/פ02340-ב

 ט/כ401170-ה תא וגריד ולא תואצות

 -הו סמוחתב רתויב םיריהמכ \/פ/\62200-הו

 קר יטיאכ \שפ4062340-ה תא וגיצ

 קסיד 564246 לש 340א/8 קסיד לומ

 לש האצותל עגה 0

 -מה םיקסידהמ תוחפ ,%6

 ססחתז לש 250א18 חפנב םירחת

(-864236. 

 ואכ461170-ה יעוציב יכ קפס ןיא

 תשולש תפסותב 2462200-הו

 םישוע  ,תונתינה תוירחאה תונש

 /פ//62250 .תיאדכ השיכרל סתוא

 יקסיד תרובחב ריהמה היה אל סנמא

 תשולש ןאכ םג ךא ,250א8 סע ן[פמ

 הקזח הדוקנ ןניה תוירחאה תונש

 ופל פה םיכוקנה םיריחמה 0 8 ו האזסז 7213 | והאוסז 25 0 ו ו |

 ה 2" 15 ווד ו
 יי יו 2/8 2% 28 ו 18 לאו

 5/6.( 685 צח 1 55 1 35%
 ,/1308 586% 1וחו8 (ו1!ו5660005) 14 15 וט 16 7 7

 הז 6 860055 זו (וחו|!ו500005) 21 3 3 3 55 5
 ו 7 465 00 | 7 2 2
 הסצס!טזוסחפ 67 חווחוש 2 1 1 106 3 3

 [/3אוחטוה 0818 !/305/0ז 6 3 23 23 14 25 25
 \(ח6080185 01 5000060)

 ד 9 5 אפ 2017 שד | 5 4 4
 ב 2 2 2 2 7

 ו/םתטה קסאשז ססהפטמקמסה הו5קהיטק(אהח| 144 -  | 02 - | 98 ]| יש | שרי | ₪
 ו ] 200 0 0 ו 2.000 20

068 

 ב 10 60086 100% 6 16

 50106 100% 186 סח ץ 80806 1880 סחוץ 0 |
30/8 8886 

 5126 (או100י/105)
 .הילע בושחל יאדכש
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 ומ | ץ : [רו ו" הש | == ₪

 ןמטל רורד

 לש תוקזחה תונוכתה ןמ ./ <

 -מה תיברמל תרכומ יתלבהו

 תולועפ תרדיס עצבל תלוכיה איה םישמתש

 לש רוביחל המוד וז הנוכת .תחא שקמ תציחלב

 -קמ תושקה לש הטלקה ךרוצל בשחמ לא סשר

 -מה עגרב רתוי רחואמ תרזוח העמשהו סיש

 -אמ ,ייורקמיי םשב העודיה ,וז הנוכת .סיאת

 תויועטמ ענמיהל ,הדלקה ןמזב ךוסחל תרשפ

 -ומ תולועפ עצבל ףאו תורזוח םילימ תדלקהב

 -יב ,שמתשמה ןמ טלק תלבק ומכ רתוי תובכר

 ...דועו םיבושיח עוצ

 אשונ לע טעמ ריבסהל הסנא יחכונה רמאמב

 לכ .םיטושפ "םי-ורקמיי רוציל דציכו ורקמה

 הסריגב \/סז66066-ל תוסחייתמ תולועפה

 -הל שיש ,םישקמה תושקה תא .5.11 השדחה

 ךותב יתנמיס ,תמייוסמ הלועפ עצבל ידכ שיק

 -תמ סיצבק תגצה לשמל ,םיעבורמ סיירגוס

 -תמ ךמסמ תספדה ,[55] לע השקה יייע תעצב

 לכ - 1] לע השקה כייחאו [5חו8 ז7] יייע תעצב

 הב ,תמדוקה הסריגה םכתושרב םא .[ךמסמה

 סלעתהל סכילע ,תילגנאב תודוקפה תועיפומ

 שיקהלו הדוקפה סש ךותב ירבעה בותיכה ןמ

 -מה לכ תספדה לש המגודב .דבלב הרפסה לע

 התוא תא לבקל ידכ [1] לע שיקהל שי ךמס

 .ךמסמה לכ תספדה לש האצותה

 ?ווקמב שמתשהל יתמ שמ

 \/סז60 .תודוקפ לש יטמוטוא עוציב 4

 -ומ יד םישקמו םיטירפת לש תכרעמ העיצמ

 ,ידמל תוטושפ ןנה תולועפה ןמ קלח .תבכר

 תשקה קר תושרודו יתחת וק וא השגדה ומכ

 היפצ ומכ ,תולועפה ןמ קלח לבא ,דחא שקמ

 -ושה ןיב חוורמה יונש וא הספדה ינפל ךמסמב

 -הל דע םיטירפת תובכש ןיב רבעמ שרוד ,תור

 -ואב שמתשמ התא סא .יוצרה םוקמה לא העג

 ורקמ בותכל יאדכ הפוכת הרוצב תורשפאה הת

 לע ךמסמה תא גיציש ורקמ לשמל .הרובע

 .הספדהה יפל ךסמה

 -שמ ינא הזה רמאמב .טסקטה לע הרזח 4

 עונמל ידכ .\/סז661 הלימב םעפ ידמ שמת

 תמלשומה הלימה

 ג ג 4-1 ₪- | 2-15 ץ - 1 -ב רו =

 תולה הלה
 -שמ ינא ןמזב ךוסחל ידכ סגו השקהב תויועט

 םעפ לכב \/סז06₪1 בתוכש ורקמב שמת

 חוור םש םג ורקמה ,בגא .וז הלימל קוקז ינאש

 .\/סז6ק5601-ה ירחאו ינפל

 רצונ ךמסמ תכירע ידכ ךות .תוארוה טושיפ 4

 -מה תא תונשל ,ותרוצ תא תונשל ךרוצ סיתיעל

 וא ליחתהל ,םיילוש תונשל ,תורושה ןיב חוור

 תורושה ןיב חוורמה יונש .ידכו ףועיס קיספהל

 :םישקמ תושקה רפסמ שרוד

 [5חו ₪9]

 [הרוש - 1

 [תורושה ןיב חוויר - 6]

 חוורמה תעיבק

 [םתוה

 [האיצי]

 התא םא .ףקותל סנכנ שדחה חוורמה תעכו

 וא סעפ ידמ תורושה ןיב חוורמה תא הנשמ

 .ורקמב התוא ףילחהל יאדכ ,המוד הלועפ

 ןיב תחא הרוש לש חוורמ רובע ורקמ לשמל

 ןיב יצחו הרוש לש חוורמל ףסונ ורקמו תורושה

 דחא שקמ לע השקה תרזעב ןתינ ךכ .תורושה

 -כנ ורקמ הלימה םג בגא) .ךילהתה תא טשפל

 .(ןאכ דע םתשחינ אל סא ורקמ תרזעב תבת

 דחא לכ אל .חחא שמתשמל הנווכהו הרזע 4

 -מל רוזעל רשפאו ואסזש6₪-ב ףשא אוה

 .םיאתמ ורקמ תנכה יייע ןמוימ יתלבה שמתש

 תירשפא תוטושפ תולועפ עוציבב הרזע קר אל

 תחא .תוכבוסמ תולועפ לש עוציבב םג אלא

 -רל תוקבדמ תספדה איה תוכבוסמה תולועפה

 -בש םכל וראת .(ירשפא הז ןכ) הצופת תמיש

 -לו הז תא םישוע ךיא וישכע בושחל סוקמ

 םיכירצ םתייהש המ לכ ,לעופב ךכב ךבתסה

 -מה ,פוהו - [41ו או] לשמל שיקהל הז תושעל

 .תואצוי תוקבד

 ס'לכת תצק | |

 שגינ וישכע .ליעי ורקמה יתמ וניאר וישכע דע

 תישענ ורקמ תרדגה .ורקמ בותכנו סילכתל תצק

 :םייסיסב םידעצ השימח יייע

 -מה תרדגה תא ליחתהל מייע [סט| ₪10] שקה .1

 .ורק

 .ךשמהב ריבסנש םיללכה יפל ורקמל סש ןת 2

 ךל רוזעי ןאכ ןתתש רואתה .ורקמל רואת ןת 3

 דימת אל .ורקמה עצבמ המ ןיבהל םירחאלו

 -מה לשמל השוע המ תועובש רפסמ ירחא רורב

 .[א1ו א] ורק

 שיקתש םישקמה תושקה לכ ךליאו הז עגרמ .4

 תרדגהיי בהבהמ ןימי דצבש בל םיש .וטלקוי

 ."ורקמ

 .ורקמה תרדגה סויסל [סש] ₪10] שקה .5

 תעצבמ ואסז6668 ,ורקמה תרדגה תעב :פיט

 הז דחא דצמ !ךלש םישקמה תושקה לכ תא

 תשקה לכ השוע המ האור התא - רזוע דואמ

 -פה לכ ינש דצמ לבא ,שחנל ךרוצ ןיאו שקמ

 לשמל םא .ףקותל תוסנכנ עצבמ התאש תולוע

 ןיב חחורמה תא הנשמש ורקמ טילקמ התא
 ךמסמב היהי ךליאו הז עגרמש ירה ,תורושה
 ילב ורקמה תא טילקהל ידכ .שדח חוויר ךלש
 2 רפסמ ךמסמל רובע ,תומייקה תורדגהב עוגפל
 תא עצב ,הרדגהה תלחתה ינפל [5ח18 =3] יייע



 אלל 2 ךמסממ אצ המויס רחאלו ורקמה תרדגה

 .[ןכ] ,[אל ],[אצ] יייע הרימש

 לע יחכונה ךמסמה תא גיצמש ורקמל המגוד

 :הספדה ינפל ךסמה

 -מה תרדגה תא ליחתהל מייע [סוז] ₪10] שקה .1

 .ורק

 .[ג1ו ש] שקה 2

 .ךמסמ תגצה :ורקמל רואת ןת 3

 :ןימיל לאמשמ רדסה יפל שקה 4

 .[88 ]7  [ךמסימב הפצ - 6]

 .ורקמה תרדגה סויסל [סש! 110] שקה .5

 םעפ לכב .[5₪8 7] [אצ] יייע ךמסמל רוזח תעכ

 גצוי [41ז ט] םישקמה לע ךמסמה ןמ ושיקתש

 ןוכנ .ותספדה ינפל  יתכונה ךמסמה םכינפל

 סוקמ לכמ ךמסמה תא גיצהל - רפשל רשפאש

 ,סוקמ ותוא לא קוידב רוזחלו \/סז6661-ב

 ...תונלבס לבא

 ורקמ יגוס ₪

 :ורקמ לש םיגוס העברא העיצמ

 .[גוז| ישקמ יייע עצובמה ורקמ .1

 .םש יייע עצובמה ורקמ .2

 .םישקמה חולב שקמל דמצומה ורקמ .3

 .ינמו ורקמ .4

 [1ו] גוסמ ורקמב זכרתנ הז רמאמב

 םירדגומה ורקמ 26 דע רומשל לוכי

 יייע עצובמו רדגומ הזכ ורקמ .ורקמ [ג1] כ

 ישקמ 26 ךותמ דחא שקמ דועו [41ו] לע השקה

 ,הזכ ורקמ רידגמ התא רשאכ השעמל .תויתואה

 .סש ותואב קסידה לע בוק רצוי

 לשמל ,הזה ורקמה תא עצבל שקבמ התא רשאכ

 הז םשב ץבוק שפחמ ו/סזקחש₪ ,[41ו ]

 17 פאו

 :ורקמ [41ו] תרדגהל םישורדה םידעצה הנה

 שקמ לע שקה תרדגהש ורקמה תא עצבל ידכ

 סא לשמל .תרדגהש שקמה סע דחיב [41ו]-ה

 םע דחיב [41ו ] לע השקה יייע ורקמה תרדגה

 ךילע יהי הזה ורקמה תא עצבל ידכש ירה [ץ]

 .[ץ] סע דחיב [41ו] לע שיקהל

 יתרבסהש יפכ קסידה לע רמשנ תרדגהש ורקמה

 עוציבל ןתינ ורקמהש אוה רבד לש ושורפ .םדוק

 וב ךמסמל אקוד רושק וניאו ךמסמ לכ ךותמ

 תואבה םימעפב םג .ורקמה תרדגה תא תעציב

 תא אצמת \אסז6ה6 תא ליעפתו רוזחתש

 .ךתאירקל הכחמ תרדגהש ורקמה

 .יםי-ורקמיי עברא רידגנ יחכונה רמאמה םויסל

 -קה לש ההיהמ הגצהל שמשי ןושארה והרקמה

 תמלשומה הלימה

 תא סינכי ינשה ורקמה .יחכונה רודמב םיצב

 .םיילאמשה םיילושל דומצ יחכונה ךיראתה

 הנושארה תואה תא ךופהי ישילשה ורקמה

 תילגנא) .הלודג תואל ןמסה בצומ הילע הלימב

 ונתוא איצ ןתחאה ורקמהו (דבלב

 תא גיצהל ידכ .הרימש (י) אלל \/סז60660-מ

 לע שיקהל שי ואסזאק₪₪ו-ב םיצבקה תמישר

 .הלעמ/הטמ יפלכ \ח וא [םתשז] לע כייחא [55]

 יייע םיצבקה תא גיציש ורקמ תעכ רוצינ ונחנא

 מייע עצבל שיש תוארוה הנה .[41ז | לע השקה

 :ורקמה תא רוציל

 -מה תרדגה תא ליחתהל מייע [סוז| ₪10] שקה .1

 .ורק

 .[אוו | שקה :ורקמל סש ןת 2

 םיצבק תמישר גצה :שקה .ורקמל רואת ןת 3

 .יחכונה רודמב

 :ןימיל לאמשמ רדסה יפל שקה 4

 .[65] [םתוסה

 .ורקמה תרדגה סויסל [סוז 610] שקה .5

 תא ולבקת [41ו ץ] לע ושיקתש סעפ לכב .והז

 תא וביצה .יחכונה רודמב םיצבקה תמישר

 [ארק 1] ושיקהו יוצרה ךמסמה םשב ןמסה

 .\סז066(-ה ךותל ותוא ןועטל מייע

 יחכונה ךיראתה תא סינכמה ,ינשה ורקמה

 ףוסל עיגהל גאוד ,םיילאמשה םיילושל דומצ

 הדמצה רוציל [8ח6] שקמ לע השקה יייע הרושה

 -תה תא סינכהל כייחאו [41ו 6 ] יייע םיילושל

 - 1] לש הריחבו [5ח18 65] לע השקה יייע ךירא

 -מה תטלקהל תוארוהה ולא .[טסקטכ ךיראת

 :ורק

 -מה תרדגה תא ליחתהל מייע [6וח ₪10] שקה .1

 .ורק

 .[אוו ד] שקה :ורקמל םש ןת 2

 .ךיראת סנכה :שקה .ורקמל רואת ןת .3

 :ןימיל לאמשמ רדסה יפל שקה 4

 [81] ןשקמ]

 רואת

 [םחוש]

 נה ידעצ

 דחיב [41ו] שקמה לע השקה יייע ורקמה םש תעיבק

 ידכו [או] וא [/] ומכ ףסונ שקמ סע

 [םתופז] שקה .ורקמה עצבמש הלועפל רואת ןת
 םויסל

 ורקמב םיפתתשמה (תולועפה) םישקמה לכ לע שקה | | מצע |

 ורקמ תרדגה םייס [סוזו ₪10]

 [םח6] [1ז 6] [5ח:8 ת5] 1
 .ורקמה תרדגה םויסל [סוז 610] שקה .5

 -עב לבא דבלב תילגנאב דבוע ישילשה ורקמה

 -הל דציכ ,תישאר :סירבד ינש ודמלל ןתינ ותרז

 םתעדי אלש ןוכנ) הלודגל הנטק תוא ךופ

 !ורקמה ךותב קולב בלשל דציכ תינשו !(סדוק

 ורקמה תא רוציל מייע עצבל שיש תוארוהה ולא

 :ישילשה

 -מה תרדגה תא ליחתהל מייע [6ש| =10] שקה .1

 .ורק

 .[81ו 6] שקה :ורקמל סש ןת 2

 קוו :שקה .ורקמל רואת ןת .3

 :ןימיל לאמשמ רדסה יפל שקה 4

 .ורקמה תרדגה סויסל [סוז ₪10] שקה .5

 [ ה][ות | ] [גוז ת4] [5[]8חגח 3] [1]

 -מה תא רוציל מייע עצבל שיש תוארוהה ולאו

 :ןורחאה ורק

 -מה תרדגה תא ליחתהל מייע [6וז| 10] שקה .1

 .ורק

 .[גוו 8] שקה :ורקמל םש ןת 2

 .תוארתהל :שקה .ורקמל רואת ןת 3

 .[7][ל][כ] :ןימיל לאמשמ רדסה יפל שקה 4

 .ורקמה תרדגה סויסל [6וז ₪10] שקה 5

 אוה םא ךמסמה תא רמוש אל ורקמה :בל ומיש

 -עב רומשל םכילע .הנורחאה סעפה זאמ הנוש

 -מה אשונה תא ביחרנ םיאבה םירמאמב .םכמצ

 .הזה גוסה ןמ םיבצמב לפטל דציכ דמלנו ורק

 -עמ תלכתיי הנכותה תיב תא להנמ ןמטל רורד

 המקהו ץועיב החמתמה ייתרושקתו הנכות תוכר

 .תרושקת תותשרו םינותנ יסיסב תוכרעמ לש

 :סקפב תורעהו תולאש וילא תונפהל רשפא

 -הל םילוכי תרושקת םדומ ילעב .1

 .זסז ,2:403/138 רובע =ו606ו-ב העדוה ריאש

 11 ב 5
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 ההובג הנחבאב ואדיוו לש תוינש

 -מה 700 לכ תא ואלמי יעבט עבצו | ו

 הנומת סא .6פ אסא לש טייבהג

 הרומא איה יזא ,םילימ ףלאל הווש תחא

 ,תואיצמב .טייבוליק 5-מ רתוי אל סופתל

 -יפל תויביס 24-ב 1024א768 לדוגב הנומת

 חפנ - טיבהגמ עברו םיתשל תקקזנ לסק

 -ימ ףלא 450 לש ןורכזה תושירדל לוקשה

 .תיטטס הנומת לע סירבדמ ונא ןיידעו .םיל

( | 
 1993 'טפס לארשי 6

 ןומיס ירב

 אל סופתל הרומא איה יזא ,םילימ ףלאל הווש תחא הנומת םא

 24-ב 1024א768 לדוגב הנומת ,תואיצמב .טייבוליק 5-מ רתוי

 לוקשה חפנ - טיבהגמ עברו םיתשל תקקזנ לסקיפל תויביס

 לע םירבדמ ונא ןיידעו .םילימ ףלא 450 לש ןורכזה תושירדל

 תושירדו הנומתל העונת ףיסות קר םא .תיטטס הנומת

 .םיקחש ועיקרי ןורכזה

 -זה תושירדו הנומתל העונת ףיסות קר סא

 ואדיוו לש תוינש 10 .םיקחש ועיקרי ןורכ

 לכ תא ואלמי יעבט עבצו ההובג הנחבאב

 אל ןמז ינפל .סכ 60% לש טייבהגמה 0

 -יצ תוכיאב תונומת לש אשונה לכ ,בר

 לבגומ היה (עבצ קמועו הנחבאב) תימול

 .םירקי שוטניקמ יבשחמו הדובע תונחתל

 ןטק רפסמב קפתסהל וצלאנ 26 ישמשמ

 סייתנשב לבא .הסג הנחבאו סינווג לש

 סוחתב שממ לש הכיפהמ הלח תונורחאה

 סויכש ךכל האיבהש ,ק6 לע הקיפרגה

 רתויב תילכלכה המרופטלפה אוה 26-ה

 -עמ .דואמ ההובג תוכיאב תונומת תגצהל

 -וז םילכ תוקפסמ תושידחה הגוצתה תוכר

 היעבהו תוכץא תונומת תגצהל תיסחי םיל

 תויהל הכפה לופיטה

 .סינותנה

 ןוסחיאב



 -ותנ תסיחד אוה ןורתפהש רור

 הסיחדה ימדקמ לבא | ,סינ

 -או ינפלצבוקה לדוג ןיב סחיה)

 רפסמו םיהובגה (הסיחדה ירח

 -יטב שרדנה סוצעה םיבושיחה

 -וע ,םילודג ךכ לכ םיצבקב לופ

 דבכ ינכט רגתאל ואדיווה תסיחד תא סיש

 םירמאמה גוז לש ןושארה קלחב .רתויב

 ןויליגב ססרפתהש ,סינותנ תסיחד אשונב

 -'ה הרודהמה / 26 א/40421אמ לש 9

 הסיחדה תוטישב ונד ,(166 ימע) תילארש

 ,רזע תונכות יייע םיירמונאפלא םינותנ לש

 -ישה תא תדחיימ .8140%58-ו 28217 ומכ

 הסיחדה יכילהת יכ השירדה הלאה תוט

 -ותנ (1.0551/855) ןדבא אלל ויהי השירפהו

 בוקה לע השירפה רחאל .והשלכ םסינ

 לדבה סג ןכש ,רוקמל קוידב ההז תויהל

 תא ןיטולחל תיחשהל לוכי הדיחי תיביסב

 תחא הייוגש תיביס ,עוציבל ץבוקב .בוקה

 -יס לש הפלחהו תכרעמה תא ליפהל הלוכי

 ךופהל הלולע םייסנניפ סינותנב תחא תיב

 תונמאנ לש השירדה .לגר טשופל רנוילימ

 ךרעבל הסיחדה סחי תא הליבגמ רוקמל

 סירבדמ רשאכ .רתויב בוטה הרקמב 1

 ונתוא קפסמ אל הז סחי תונומת תסיחדב

 -הב רתוי םיהובג םיכרעל סיקוקז ונחנאו

 קלח בירקהל סינכומ ונא ךכ סשל .הבר

 םיכסהלו רוקמל תונמאנהמ

 ןדבואל סורגי ךילהתה יכ

 .ילוש עדימ

 -אב ןודנ הזה רמאמב

 עדימ ידבאמ | םימתירוגל

 -דל םישמתשמ סהב (1/055צ)

 -נו תועובק ,תונומת לש הסיח

 ידבאמכ סתרדגה סצעמ .תוע

 -ופ הלא סימתירוגלא ,עדימ

 -יחד יסחיל ךרדה תא סיחת

 -הל סיכסנש לככ סםיהובג הס

 .דבואש עדימה זוחא תא לידג

 -סמ ונא וב ,ינוציקה הרקמב

 הסיחדה סחי ,דבאי עדימה לכש םימיכ

 לבא ,(ספאב הקולח לכ ומכ) יפוסניא אוה

 -לא םישפחמ ונחנא .ונתרטמ וז אלש ןבומכ

 סיזוחאל םינותנה תא וצווכיש סימתירוג

 ךורכה ןדבואהש ילבמ רוקמהמ םידדוב

 סא .הנומתב תיתועמשמ הרוצב עגפי ךכב

 -וב םילסקיפ לש ןווגהש סורגת הסיחדה

 ,ךסמה לעש םיפלאה תואמ ךותמ ,סידד

 ןוילימ 16.7 ךותמ) תוגרד רפסמב הנתשי

 אל ריחמה ,(תויביס 24 תנומת לש סינווגה

 -תל הסיחדה תונכות לכ .ידמ רקי הארי

 הנומתה תוכיאל קזנה תא תוניטקמ תונומ

 -יפ ינפ לע םיטמשומה סינותנה רוזיפ יייע

 -טש םירצונ אלש ךכ) םיכומס אל םילסק

 דבאלו סוחדל

 -שמ םינוש םינותנה םהב םיפוצר םיח
 -ומה תויביסה תלבגהו (רוקמהמ תיתועמ
 רואיתב (158) תויתועמשמ תוחפל תוטמש
 -טק סה ןווגב םייונישהש ךכ) ןווג לכ לש
 .(תיסחי םינ

 םייבחרמ םירדח

 לש יטמתמ חותינל ןאכ סנכנ אלש תורמל

 ענמהל לכונ אל ,הנומתה תסיחד תקינכט

 סירוגש סניאש םיגשומ רפסמב שומישמ

 תועמשמה תא ונדמל ונלוכ .סוי סויה ייחב

 סינותנ ףטש לש תולתה תאו םירדת לש

 ונדמל ,לשמל ,ךכ .םירצונ סה וב רדתב

 רצוי הינשב סעפ 60 רדתב ךסמה ןונעירש

 רדתב ןונעירמ ותמצועב לופכ םסינותנ סרז

 לופכה רדתה לש ןורתיה .הינשב סעפ 0

 -הו ייבוהביה שעריי אלל ,הביצי הנומת אוה

 הרוצב .רתוי הובג סינותנ ףטש אוה ריחמ

 תרבעה תלוכי םע ןופלט וקש ונדמל הכופה

 םיצרהוליק) הכומנ (ייטרס בחוריי) םירדת

 בצקב סינותנ ריבעהל לוכי אל (סידדוב

 -וקמ תרושקת תשרב תאז תושעל ןתינש

 -גמ לש טרס בחור םהל סיווק לע תימ

 .םיצרה

 סינותנה חפנ ןיב רשק סייק המוד הרוצב

 קלח בירקהל םינכומ ונא תונומת תסיחדב

 ךילהתה יכ םיכסהלו רוקמל תונמאנהמ

 ילוש עדימ ןדבואל םורגי

 רתוי הדח הנחבא .תיבחרמה הנחבאה ןיבל

 -אה תא .רתוי םיטרופמ םינותנ תביייחמ

 -רמ רדתיי לש םיגשומב רידגהל ןתינ הנחב

 ירוזחמכ רדגומ (ןמזב) ליגר רדת םא .יייבח

 ,(הינשל סילג) ןמז תדיחי ךשמב תונתשה

 -ואל תונתשה ירוזחמכ רדגומ יבחרמ רדת

 ,המגודל .(מיימל םילג) קחהמ תדיחי ךר

 סיווק לש תוטושפ תונומת רוציל ןתינ

 -וש תויופיפצב ,ןיגוריסל םינבלו םירוחש

 לג .אוה (ןבל/רוחש) סיווק גוז לכ .תונ

 .יבחרמה רדתה איה סיווקה תופיפצ .ךרוא

 -ובג םתופיפצו םיקד סיווקה הב הנומתה

 -המ רתוי הובג יבחרמ רדת תגציימ הה

 .הכומנ םתופיפצו סיבע סיווקה הב הנומת

 יייע ,לשמל ,תונומתה לע סינותנ דדוקנ םא

 -יאל יטנלוויווקאש המ) םיווקה לש תזוה

 יכ רורב (םיינמז תותואב - עא[ - עפומ ןונפ

 סינותנ רתוי תאשל הלוכי הפופצה תשרה

 -וע יכ הדבועה סצעמ) הלילדה תשרהמ

 םילימב .(הוזהל םיווק רתוי ונתושרל םידמ

 ןיבל סינותנה חפנ ןיב רשק םייק ,תורחא

 .יבחרמה רדתה

 -מה םירדתה ןיב רשק םייק ,ינש דצמ

 -במ דח רבעמ .הנומתה תודחל םסייבחר

 לוקש ,תילמינימ תוריהבל תיברימ תוריה

 ילמינימ לג ךרוא .דחא יבחרמ לג ךרואל

 ךרואל תינוציק תונתשה רשפאמה) רצק

 -גה .הובג יבחרמ רדתל לוקש (רצק קחרמ

 םייוסמ יברימ לדוגל יבחרמה רדתה תלב

 ילמינימ לדוגל לגה ךרוא תלבגהל הלוקש

 םילוכי אל תוהכה ירבעמ ,רמולכ .סאות

 -ימב ייתחרמניי הנומתהו דואמ סידח תויהל

 .סוקופמ האצי איה וליאכ ,תמייוסמ הד

 היידוב הדמתה

 ,בשחמ תונומת לע םירבדמ ונאו רחאמ

 ןה לסקיפ לכ לש תוריהבה תומר

 ונתנש המגודב .תוילטיגיד וא ,י'תודידביי

 רוחש - תומר יתש קר שי םיווקל ,ליעל

 .הטושפ הגרדמ לש הרוצ שי לגלו - ןבלו

 -ומ םילגב רבודמ רשאכ

 לש לשמל ,רתוי םסיבכר

 ,י'תיעבטיי תינועבצ הנומת

 תוגרדמ לש לודג רפסמ לגל

 ןורקיעה לבא | ,תונטק

 ,"הילרופ .תרמתהי" .רמשנ

 -מה ,ןמזב םילגמ העודיה

 בכרומ לג ךופהל תרשפא

 -רה םילג לש הרדיסל

 -ופ רוטיי) םיטושפ סיינומ

 התואב המישי | ,(ייהייר

 .בחרמב סילג לע סג הדימ

 -הל ןתינ בכרומ יבחרמ לג

 סילג לש הרדיסל הרמת

 רדתב ליחתמה רוטב ,םיטושפ םייבחרמ

 -גה תוינומרהב ךשמנו (ידוסיה רדתה) ךומנ

 -תה לש האצותה .ידוסיה רדתה לש תוהוב

 םימדקמה תרדיס איה היירופ תרמ

 (תודוטילפמא ,תוערשמה)

 םינומרהה םילגה לש

 -מה קוחה .םיטושפה

 -ס יכ רמוא יטמת

 הלוקש וז הרד

 עדימה תניחבמ)

 תרדיסל (תאשונ איהש

 .ירוקמה לגה לש תומיגדה

 איה תומיגדה תרדיס ,תילטיגיד הנומתב

 -יפה תצובק לש סיירפסמה םיכרעה תרדיס
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 תא םיליעפמ ונא הילע םילסק 4

 הלוכי הצובקה ,לשמל .הרמהה
 -פ 8%8 לש הצירטמ ליכהל היה ₪ תליחד

 0 המיגדה תצובקש ךכ ,םילסק (תיווק) תידמימ-דח
 0 -מה םירפסמה 64 תא תללוכ = תרצונ ןכלו

 0 רובע הנומתה ןורכזב םינסחוא  הצקב תופיצר-יא
 0 -תה .םירומאה םילסקיפ 4 תסיחדג .הרושה

 :ּ תא ךופהל הרומא היירופ תרמ  הדושג םילטקיפה
 / -קמ 64-ל הלאה םיכרעה 66 | ם'שמתשמ אל הינשה
 / לעש ,םיטושפ םילג לש םיִמְד = פ'בורק סהש הדבועב

 | רזחשל ןתינ דחי סתבכרה יִדי הוצג םילסקיפל
 .קוידב תירוקמה הנומתה תא ןכלו הנושארה
 לע ורצונש םיכרעה לש ןורתיה ָט אל סתירוגלאה

 סהש ,אוה היירופ תרמתה ידי

 רדסב תיטמוטוא סירדוסמ

 רוטב סינושאר .דרו: תובישח

 -נה םירדתה לש םימדקמה סה

 -הש ,(לודג לג ךרוא) םיכומ

 -יפה ינפ לע תכשמנ םתעפש

 רוטב סינורחאו םיבר םילסק

 -מה ,םיכומנה םירדתה סה

 סינטקה סייונישה תא םינייצ

 תירוקמ הרדיסבש ןמזב .לסקיפל לסקיפמ

 לפטה ןיב דירפהל ונלוכי אל (המיגד יכרע)

 ןתינ רבדה הרמתהה תרדיסבש ירה ,בושחל

 סוקמב הרדיסה לש ץוציק .תולקב עוציבל

 -גה םירדתה לש ןדבואל איבת םייוסמ

 ןדבואלו ,האלהו סםוקמ ותואמ ,םיהוב

 ןדבואב הטילשה .תמייוסמ הדימב תודח

 -יקה תדוקנב הטילש ידי לע השענ תודחה

 ,תיביטקארטניא תושעהל לוכיש רבד ,צוצ

 יייע ,תיטמוטוא הרוצב וא ,שמתשמה יייע

 .היצזימיטפוא םתירוגלא

 .תונומתל ילאדיא

₪ ₪ ₪ ₪ 

 = דר לוי

 -פה אובמב ןייצל יאדכש ןורחאה רבדה

 תונומת תסיחדבש ,אוה הזה יטמתמ-ודווס

 ,האלמ היירופ תרמתהב םישמתשמ אל

 ארקנה ,שומימל רתוי טושפ ףילחתב אלא

 -יתה .(כ07) ייםידידב םיסוניסוק תרמתהי'

 -הל המוד 207 ירוחאמ תיטמתמה הירוא

 תרדיס םילבקמ ןאכ םגו היירופ תרמת

 לע הז ,םתבכרהש םיטושפ סילגל םימדקמ

 .תירוקמה הנומתה תא תרזחשמ ,הז יבג

 הנכותב שממל רשפא 61 םתירוגלא תא

 ,תילארשיה "ןרוצי תרבח .הרמוחב וא

 -מה תונומתל הסיחד בבש החתיפ ,לשמל

 אצמ רבכ בבשה .כ6ז תרמתה לע ססוב

 ,תוינפי תוינורטקלא תומלצמב ומושי תא

 -נה סינותנל 51111, תנומת ךפוה אוה ןהב

 .ריעז ןורכז סיטרכ לע םימשר

 תוזירזב וערפנ ,טאל סחדנ

 -נה ןמזהו הסיחדה תוכיא ןיב רשי סחי שי

 ,םיללכושמ םימתירוגלא .העוציבל שרד
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 דבאלו סוחדל

 508ה סשה 0068

 | ושש / = ך

 דר -
 ן 5 בב

 - ב

 הרד

 ימוי סוי שומישל תונכות ןניא

 ךירצ אוה .יפוסה חוקלה ידיב

 -וזמ השירפל ליעי ילכ לבקל

 .הסוחדה הנומתה לש תזר

 םייתריצי הידמיטלומ ימושיל

 יפוסה שמתשמה סהב ,רתוי

 -ומת לש הסיחד ילכל םג קקזנ

 תרזעב טלוק אוה ןתוא) תונ

 דכוליי סיטרכו ואדיוו תמלצמ

0 
0 
 ס
0 
 תא אוט - -  "הנומת 9

 הסיחדה לודומ ,(0 0 - = ן ך 5
 םג ,תיסחי רהמ לועפל בייח 0 ד ו ובו

 -ואה הייהת אל האצותה םא 0 <. 5

 -טה תשולש .רתויב תילמיטפ .68| ד ך-ד-ך*ח =
 -מב םירקוס ונאש תויגולוכ 6( ד ז*-- ך*] -

 רצומכ םג תומישי הז רמא 9 ו 5
 ןיידע יכ םא ,יפוסה שמתשמל ו 1 1

 יוצרו - הבה תונלבס תשרדנ (0| --- | פה 3 ב
 -ועי הצאה תרמוחמ עויס םג | - | נהר כ: ₪ |

 ו * 5

 תויגולונכט 5

 הסיחד וא ₪ ₪

 תודחה ןדבואב הטילשה

 הטילש ידי לע השענ

 לוכיש רבד ,ץוציקה תדוקנב

 ,תיביטקארטניא תושעהל

 הרוצב וא ,שמתשמה יייע

 םתירוגלא יייע ,תיטמוטוא

 היצזימיטפוא

 ךא4ס5 -ה לש היצזימיטפוא םיאדוומה

 -וד ,םינותנ ןדבואל הסיחד סחי ןיב סת

 -ושפ םימתירוגלאמ סיבושיח רתוי םישר

 האצותל עיגהל םיצור רשאכ םג .םיט

 ךורכ רבדה ,םתירוגלא ותואמ רתוי הבוט

 -לא ,לשמל .םיבושיח תפסותב ללכ ךרדב

 תצובק הלדגש לככ רתוי ליעי 61 םתירוג

 םג לבא - לעפומ אוה הילע םילסקיפה

 -מב הלדג סתובכרומו סיבושיחה רפסמ

 תולגוסמ תומייוסמ הסיחד תונכות .ליבק

 סחי - תומיהדמ תואצותל עיגהל

 אלל טעמכ 100:1 לש הסיחד

 - ןיעל הארנה תוכיא ןדבוא

 - תוכורא הדובע תועש רחאל

 ולאש רורב .הנומת לכ לע

 1קפ6 :ןה הריקסב תויגולונכטה תשולש

 סוחז ץתסוסקזגקתוס םאק6ח זסטק לש רוציק)

 -תה ןוגריא לש סוליצל םסיחמומה תצובק -

 תרושקתה תדעוו לש 150 ימלועה הניק

 לש תובית ישאר) א ,(001ד77 תיפוריאה

 הסיחדי'ו | (56סטזפוט6 \60ז0ז (?ט8ת12310ח

 הכימתמ תינהנ 1250 תסיחד .ייתילטקרפ

 -ימז ,העפשה יברו סידבוכמ הניקת יפוג לש

 הריהמ הלועפ ,םיקפס לש לודג רפסממ תונ

 -יעי אוה ירקיעה הנורסח .הטושפ השירפו

 םירחתמה סימתירוגלאהמ רתוי הכומנ תול

 .(הנותנ תוכיא תמר רובע)

 -ופש המכ ךותמ דחא סתירוגלא אוה 0

 -וצל 6חסש]6086 /40צ6חשטז6 תרבח יייע וחת

 סשב תויכוניחה תונכותה תרדיס תנכה ךר

 הז סתירוגלאש הנושארה סעפה וו .הז

 -מה תואצותהו תישפוחה תורפסב ראותמ

 תושוע ותרזעב הרבחה הגישהש תומישר

 םתירוגלאש תורמל .רתויב ןיינעמל ותוא

 סיבושיח לש תורידא תויומכל קקזנ 0

 -פו הריהמ איה השירפה ,הסיחדה ךילהתב

 -ויב טושפה 20-ה לע העצבל ןתינו הטוש

 .רת

 ,ידוחי סתירוגלא איה תילטקרפ הסיחד

 .1וסזגו60 5565 תרבח לש ,םיטנטפ ןגומ

 הנומתה תא ךפוה הז סתירוגלא

 תואחסונ לש הרדיסל

 ךכב ןדוחיש | ,ייתוילטקרפיי

 -וחה תנחבאב תויולת ןניאש

 -תב םילסקיפה רפסמ) הרמ =
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 .(המודכו יבחרמה לגה ךרוא ,הנומ

 -ווב ריכמ תוילטקרפה תורוצב קחישש ימ

 .ןהלש הנחבאב תולתה יא תנוכת תא יאד

 ילטקרפ רויצמ עטק חקול התא רשאכ

 -מו (לשמל ,טורבלדנמ הלע וא גלש בבש)

 סדוק ומלענש םינטק סיטרפ ,ותוא לידג

 -עה יפואהש ךכ ,הנומתב סיעיפומ ןיעהמ

 בר הארנ לדגומה קלחהו רמשנ הלש ןיד

 -יחד לש הקיטמתמה .רוקמה ומכ םיטרפ

 בלשו דחוימב תבכרומ איה תילטקרפ הס

 -יח לש תורידא תויומכב ךורכ הסיחדה

 הטושפו הריהמ איה השירפה לבא ,םיבוש

 .הריקסב סימתירוגלאה ראשב ומכ

 יולימה ביטב יולת לכה

 1055צ הסיחד ,תרמשמ הסיחדל דוגינב

 .סחדנה בוקה לש הנבמה תרכה תבייליחמ

 -וול רשפא המ לע תעדל ידכ

 ,רמשל םיבייח המו רת

 סחייתהל ךרוצ שי

 ןתינ .םינותנה הנבמל

 ,הטושפ המגוד ךכל

 -ירפ הסיחד תטישב

 לבא ,ידמל תיביטימ

 -אב סג םינוכנ סירבדה

 םיישעמו םיללכושמ סימתירוגל

 -ושפ הסיחד סשייל םיצור ונאש חיננ .רתול

 תיצחמ לש חפל הקירז יייע 2:1 סחיב הט

 תא רוחבל םיצוה ונאש ןבומכ .סינותנה

 -תה אל לבא ,הבושח תוחפה תיצחמה

 תאז תושעל ונהחב .םינותנה הנבמב ונקמע

 <בוקב תויגוזה תויביסה לש הקירו יזע

 דבאלו סוחדל

 -נה תויביסה לש ייהסיחדייו

 הנומתה רשאכ .תוראש

 -יס םע תויביס תפמ איה

 לסקיפל תחא תיב

 לנווג אלל | ,ןבל-רוחש)

 -קת סנמא הסיחדה (רופא

 -מב יצחל \בוקה תא ןיט

 הנחבאה לש התחפה ריח

 לבא .יצחל תירטמואיגה

 הטיש התוא תא םשיינ םא

 -יס עבצב הנומת \בוק לע

 (לסקיפל תויביס 8) יטטנ

 תאטבתמ תוכיאב העיגפה

 -ויב רומח סיעבצ תוויעב

 -יסה עבצה תטישב .רת

 ,לשמל ,%68 לש יטטנ

 -ייתמ תויביס 8 לש דוקה

 ביכרב ןורכז תבותכל סח

 תרמשנ סש ,84א1546-ה

 לש האלמה היצניבמוקה

 -מה (808) ידוסי יעבצ

 תרקובמ אל הקירז .דוק ותואל תסחיית

 -כל הציפקל איבת תויביסהמ קלח לש

 -בצ תיצניבמוק המושר הב ,תרחא תבות

 .גיצהל ונשקיבש וזל רשק לכ הל ןיאש םיע

 ךרדב ךורכ הנומת תסיחדב ןושארה בלשה

 לש ספיספל הנומתה תריבשב ללכ

 וא 8%8) תיסחי סינטק (1י55[1) ייסיחיראיי

 -אה תלעפהו (חיראל םילסקיפ 6

 -יסה רפסמ .דרפנב חירא לכ לע סתירוגל

 ,הסיחדה ינפל ,חירא לכ תוראתמה תויב

 תירא | .ןווגה תנחבאב ןבומכ יולת

 יייע ראותמ םילסקיפ 8%8 לדוגב ןבל-רוחש

 24) יעבט עבצב 16א16 חיראו תויביס 4

 -לא .םיטייב 768 יייע (לסקיפל תויביס

 לש רואיתה תא ןיטקמ הסיחדה סתירוג

 -יה .וינכשב היולת יתלב הרוצב חירא לכ

 :סה םיחיראל הקולח לש תונורת

 -יתה רפסמ תנטקהו םתירוגלאה טושיפ 4

 .תורמהל םישורדה סיבוש

 הרמה תואיגש לש תוטשפתה תעינמ <

 .דיחי חירא לש םוחתל רבעמ ,רוזחישו

 לכ טעמכש ךכמ תעבונ הנושארה הנוכתה

 םיססובמ הנומת תסיחדל סימתירוגלאה

 תוכפוהש ,תוצירטמ לש תויצמרופסנרט לע

 -מב סירביאה רפסמש לככ רתוי תובכרומל

 -מל הלבגמה לש ריחמה .לדג הצירט

 -וא תוחפ הסיחד סחי אוה תונטק תוצירט

 םיחיראב גישהל ןתינש הזמ ילמיטפ

 תנמ לע תינויח הינשה הנוכתה .םילודג

 בוק לש תושיגרה תלדגה לע רבגתהל

 אל ץבוקב סא .םינותנ תואיגשל סוחד

 -וכי תחא תיביס לש האירקב האיגש סוחד

 סוחד \בוקב ,דיחי לסקיפ לע עיפשהל הל

 -ות .חיראה לכ ינפ לע תטשפתמ העפשהה

 היצקנופכ תושיגרה לודיג לש ,המוד העפ

 -אב סג ונאצמ ,הסיחדה סחיב לודיגה לש

 -לא םינותנ לש הסיחדל םימתירוגל

 -תב םישמתשמ סהב הלא ןוגכ ,םיירמונאפ

 .םסינותנ תרושק

 םיחמומה תדעו
 םיניינע הקילחמ

 -הל תנמ לעהמקוה 1256 סיחמומה תדעו

 לע קזבה תורבחו תרושקתה ידרשמל ץילמ

 תועובק תונומת תרבעהל ינקית סתירוגלא

 -בכ ,תרושקת יווקב (העונת אלל ,511115)

 רופא יינווג תונומת לש הילמיסקפל סיס

 -פב תולבוקמה הסיחדה תוטיש .עבצו

 םתירוגלא לע תוססובמ םויכ הילמיסק

 -הל דואמ ליעיש (הצירה ךרוא דודיק) 15

 לע רוחש טסקט ומכ) ווק תונומת תרבע

 תרבעהב ליעי אל דואמ לבא (ןבל ריינ

 -קב תאז תוסנל רשפא) עבצו רופא תונומת

 :סקפ רישכמב הנומת לש תקתעה יייע תול

 .(תבזכאמ האצותהו דואמ יטיא עוציבה

 םע הנומת הייהת האצותה

 יבחרמ רדת לש םיטרפ תוחפ

 רתוי ייהקלחיי הנומת ,הובג

 אלל לבא ,רתוי ייתלגועמייו

 תוילאוזיו י'תומירציי

 1קמ0 תדעוו הצמיאש סתירוגלאל סיסבה

 ליעל ונרכזהש יפכש ,כשז תרמתה אוה

 .היירופ סרופסנרט לש דחוימ הרקמ הווהמ

 יייע תאטובמ איהש יפכ ,חיראה תנומת

 ס6סז יייע תרמתומ ,לסקיפ לכ לש םיכרעה

 -מה םייבחרמה םירדתה ייסורטקפסייל

 המצע הרמתהה .חיראה תינבב םיפתתש

 ךרע לכ דגנכ - צבוקה לדוג תא הניטקמ אל

 לש ייתערשמיי ךרע רצונ לסקיפ לש המיגד

 -דה  .ייםיילרטקפסייה םיביכרמהמ דחא

 לע םירתוומ ונא רשאכ קר תרצונ הסיח

 -וצב םיסחודו - ילרטקפסה עדימהמ קלח

> 
 ןק₪0 תסיחדב

 תא םירזסמ

 םימדקמה

 םיילרטקפסה

 .תידמימ-וד הצירטמב

 ראותמה גז-גיזה

 רדס ירחא בקוע רויצב

 לש דדו'ה תובישחה

 הניפב .םימדקתמה

 הנוילעה תילאמשה

 רדתה ביכרמ אצמנ

 .רתויב ךומנה
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 תידמימ-וד תסיחד

 סילטקיפה גחרמב

 הרמתה אלל)

 הלוכי (םורטקבסל

 תופיצר לע רומשל

 רזס םא הגריקו

 וע רדגומ האירקה

 .טרבל'ה תמוקע

20 

 .רתונה קלחה תא תרמשמ הר

 יתרכה יאנת יכ ןייצל בושח

 -דה אוה הסיחדה תוליעיל

 המיגדה יכרע תרדיס יכ השיר

 תודוקנ לש יבחרמ ףצר הוותת

 הליחתמ ינמז תוא תרמתהש יפכ)

 .(ןמזב תובקוע המיגד תודוקנ לש הרדיסב

 ,ידמימ וד ייחיראיי םירימתמ ונאו רחאמ

 לש תידמימ-ודה הרדיסה תא ךופהל ךירצ

 הרימש ךות ,תידמימ דח הרדיסל םילסקיפ

 הטושפה הרוצב .תירטמואיג תופיצר לע

 ,יגזגיז לולסמ ידי לע רבדה השענ רתויב

 .רמאמה תא הוולמה רויאב ראותמש יפכ

 -דה יכרע תא הפילחה הרמתההש רחאל

 סילוכי ונחנא ,םיילרטקפס םיכרעב המיג

 -ותנ לש חפל הקירז יייע הסיחדב ליחתהל

 -רה דעצה .םיבושח אל וא ,םירתוימ םינ

 ונרכזהש יפכ .ייהיצזיטנווק" ארקנ ןושא

 יכרע תא הפילחה המצע הרמתהה ,ליעל

 -פס םיכרע לש ההז רפסמב המיגדה

 8%8 הצירטמ .המוד הנחבא סע ,םיילרטק

 םיכרע 64-ל תכפוה המצוע תומר 256 סע

 ,לבא .תויביס 8 לש הנחבאב סיילרטקפס

 לכ לש תובישחה ,תירוקמה הנומתל דוגינב

 םיביכרמה .הווש הניא ילרטקפס םדקמ

 םיבושח םה רדתה יכומנ םיילרטקפסה

 .םתנחבאב רתויב קיידל ךרוצ שיו רתוי

 תוחפ םיבושח רדתה יהובג םיביכרמה

 תוגרדמל םתנחבא תא סצמצל רשפא ןכלו

 -יא לע רומשל ידכ ,תורחא םילימב .תוסג

 התוא סוחדל תאז סעו הריבס הנומת תוכ

 רומשל ךרטצנ ,םינותנה חפנ תנטקה יייע

 -סה הרדיסב םסינושארה םימדקמה תא

 לככ לבא תויביס 8 לש הנחבאב תילרטקפ

 הנחבאה תא ןיטקהל לכונ רוטב םדקתנש

 -זל וליפאו - תויביס לש רתוי ןטק רפסמל

 סינורחאה םימדקמה תא ןיטולחל קור

 תוחפ סע הנומת הייהת האצותה .הרדיסב

 הנומת ,הובג יבחרמ רדת לש םיטרפ

 אלל לבא ,רתוי ייתלגועמייו רתוי ייהקלחיי

 .תוילאוזיו ייתומירצי'

 םורטקפבסה תסיחד
 תודבאמ אל תוטיועב

 תילרטקפסה הרדיסה לש תפסונ הנוכת

 תורדסו ספא יכרע לש לודגה רפסמה איה

 ףבוקל דוגינב .ץבוקב םיפוצר םיספא לש

 יםידחאייהו ייסיספאייה וב ,ירוקמ הנומתה

 בוקה ,ןיטולחל תיארקא הרוצב סירזופמ

 םתירוגלאב הסיחדל דואמ חונ רמומה

 לש סשנועמ ונרטפנש רחאל דחוימב ,סזמ

 -פב ונד םדוקה רמאמב .םיהובגה םירדתה

 קז ם-ש ,תורמשמ הסיחד תוטישב טורטור
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 דבאלו סוחדל

 רצקנ ןכל ,םהמ דחא אוה

 לש ןורקיעה .ןאכ הז אשונב

 תא ףילחהל אוה 81.ם דודיק

 יםיספאייה תרדיס

 םירפסמ תרדיסב ייסידחא'יהו

 תרדיס לכ לש ךרואה תא תראתמה

 תא ראתמ 81 ץבוק) הדיחא תויביס

 י'סידחא" 23 ,ייסיספאיי 7 :הרוצב הרדיסה

 לש תוכוראה תורדסה .(יוכו ייםיספאיי 4

 -ייבל תוכפוה ילרטקפסה רואיתב םיספא

 81.5 דודיק רחאל םידדוב סיט

 תא ריזחמ 918 דודיק ,השירפה בלשב
 -ודמ אלש ךכ ,תירוקמה םימדקמה תרדס

 -מו חקמייה לכ .ףסונ סינותנ ןדבואב רב

 זץפ6 תסיחד לש רתויב לודגה ןורתיה

 ההובג תוריהמב תאז עצבל תלוכיה אוה

 שע ,המיאתמ הרמוח תרזעב ,ןתינ .דואמ

 ,יי'תימא ןמזבי' הסיחדל וליפא עיגהל

 תונומת תרבעה רשפאמה בצקב רמולכ

 הריבס תוכיאב ואדיוו

 11;וססזיז (0טיע6 00067
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 -יחד סחיל תוכיא ןיב (18 05 05₪) יירכמ

 ןנשי | .ייהיצטיטנווקיה בלשב השענ הס

 -דב ,דא\פמ 0--ה לוהינל תוטיש רפסמ

 הטושפה המרב .היצמוטוא לש תונוש תוגר

 -ווקה תוגרד תא שמתשמה רידגמ רתויב

 תמרב .ילרטקפס םדקמ לכ לש היצזיטנ

 שמתשמה רידגמ רתו: ההובג היצמוטוא

 ,20:1 לשמל ,תשרדנה הסיחדה תמר תא

 ימדקמ תא ךכמ רוזגל תעדוי הנכותהו

 רתויב תללכושמה השיגה .היצזיטנווקה

 םדקמ .תימניד םיחפנ תאצקהב תשמתשמ

 ךרע אוה שמתשמה יייע רדגומה הסיחדה

 תרשפתמ יתלב השירד אלו עצוממ ילבולג

 -ותה .חיראו חירא לכ לע סשייל שי התוא

 -בא יפדועיי תיטמוטוא הרוצב הריבעמ הנכ

 ,חיראל חיראמ ייהנח

 שקובמה ךרעה רשאכ

 ןוילע לובגכ שמשמ

 -מה הסיחדה לע

 םא ,ךכ |.תרבטצ

 אל | םיוסמ חירא

 םיבר םסיטרפ ללוכ

 ליכמ אוה לשמל)

 הרוצב עובצ חטשמ

 ורמשל ןתינ (הדיחא

 תויביס תוחפ

 תעצוממה הבצקההמ

 -יסה תא .חירא לכל

 תלצונמ אלה תויב

 -אל הנכותה הריבעמ

 ,רותב סיאבה סיחיר

 תנמל וקקדזי ילואש

 רתוי ההובג תויביס

 לע הרימש ךרוצל

 .םיבר םיטרפ

 תומצוע 1 |

 םיעבצו ב ם

 תפסונ הקינכט 8
 תסיחדב תמשוימה

 הרמתה איה תונומת

 68 טמרופב גוצימ

 קורי ,םודא יביכרמ)

 ,הנומתה לש לוחכו

 (תויביס 8-ב דחא לכ

 םירטמרפב גוציל

 ייהמצוע" לש

 ([אדמא51ד'צ)

 ,(6האסאוה) ייעבצייו

 דודיקל המוד הרוצב
 ואדיוו .תותוא לש

 -ועה תוא .היזיוולטב

 לע עדימ ריבעמ המצ

 תיסחיה תוריהבה



 ולש עבצל תוסחייתה אלל ,לסקיפ לכ לש

 לע תינועבצ היזיולט תוא תוארל רשפא ךכ)

 עדימ ריבעמ עבצה תואו (ןבל-רוחש ךסמ

 ותואב יטננימודה ילרטקפסה ביכרמה לע

 -וע תואל 608-מ הרמתהה סצע .לסקיפה

 ,םינותנהמ קלח ןדבואב הכורכ עבצ-המצ

 ,היויולטה ירודישמ סיריכמ ונאש יפכ ,לבא

 ,ןכ לע רתי .ליבק ןדבוא הז םירקמה בורב

 יייע רתוי דוע סוחדל ןתינ רמומה תואה תא

 הדימב ביכרמ לכ לש הנחבאה תנטקה

 -יחד לומ תוכיא לש ילמיטפוא ןזאמ .הנוש

 לש רתוי תיטסרד הסיחד ידי לע גשומ הס

 .המצועה ביכרמ לש רשאמ עבצה ביכרמ

 המצועה ינשייח רפסמ תישונאה ןיעב םג

 לבא רוא תומצוע ןיב סיניחבמה סיאתה)

 סחיב םינומ תורשעב לודג (םינווג ןיב אל

 הרמתהב שומישה .עבצה ינשייח רפסמל

 -וקמ סיעבצו תומצוע לש הלאקסל 808-מ

 תונומת) ואדיוו תסיחדב דחוימב תלב

 .(תוענ

 אוה !ק66 תסיחד לש רתויב לודגה ןורתיה
 .דואמ ההובג תוריהמב תאז עצבל תלוכיה
 וליפא עיגהל ,המיאתמ הרמוח תרזעב ,ןתינ

 -מה בצקב רמולכ ,יייתימא ןמזביי הסיחדל

 -יבס תוכיאב ואדיוו תונומת תרבעה רשפא

 רוכזל ,תאז סע ,בושח .הר

 השירפו הסיחדל דעונ ןקתה יכ

 אלל ,תויטטס תונומת לש

 .היצוינורכניס אללו לוק יוויל

 תסיחדב תושמתשמה תורבחה

 תונומת ריבעהל ידכ זקמס

 תונומת לשמל ,י'תויחיי

 םירזובמ סינוידב ואדיוו

 -ומ | ,(דפ1 00 אםתמאסז1אס)

 תובחרה ידוסיה ןקתל תופיס

 .ןורכניסבו לוקב לופיטל תויטרפ

 -אמ סניא םייטרפ תונורתפ

 -מו םינרצי ןיב תומיאת םירשפ

 .חוכב סישמתשמל היעב סיווה

 -ומת תסיחדל ימואלניבה ןקתה

 תויעבב לקתנ ,אופם0 ,תוענ תונ

 -מו ףיקמ רורשיאל עיגה אל ןיידעו תובר

 ,תוענ תונומת תסיחד לש ,הז אשונ .בייח

 (הידמיטלומב קסעש) סדוק רמאמב רקסנ

 .ןאכ ךכ לע רוזחנ אלו

 םירופיו הצקימ .ח6ס

 -לא לש סשב לולכה ,ייתויביסרוקריי גשומה

 תוססבתה לע דיעמ ,הז הסיחד םתירוג

 רפסמ ומצע לע רזוחה ךילהת לע הטישה

 תנומתל תיתגרדה תוסנכתה ךות ,םימעפ

 -ווקה ,1פם6 סתירוגלאב ומכ .רוקמה

 םינותנה תומכ תנטקהל תשמשמ היצזיטנ

 דבאלו סוחדל

 -ידב תוכיא יסלפמ תרדגה יייע

 סינותנל דדמ סישמשמה ,םיד

 אוה לדבהה .חפל ךילשנ סתוא

 סילעופ ונא 89 סתירוגלאב יכ

 -סה הרמתהה לע אלו המצע הנומתה

 -לא תמייוסמ הניחבמ .הלש תילרטקפ

 התטתתא/גא תסיחדל המוד 8/0 םתירוג

 -ייממ ןאכש אלא ,םירמונאפלא םיצבק לש

 סוקמב תויביס תנומת לש ייסיחיראיי םינ

 תסיחדל | דוגינב .םינמיס לש תורדס

 גוצי םימיאתמ אל ונחנא ,וט-אגא

 םיקפתסמ אלא ,חיראו חירא לכל קייודמ

 ייע ירוקמה חיראה לש ייבוט בוריקייב

 -מש ךכב תגשומ הסיחדה .ייגציימ חיראיי

 -המ הברהב ןטק םיגציימה םיחיראה רפס

 עבונ סינותנה ןדבוא .םיירוקמה םיחירא

 -רה .תקילודמ המאתה לע רותיווהמ

 לש ירוזחמה ךילהתב תאטבתמ תויביסרוק

 .לרוקמ חירא לכל גציימ חירא תמאתה

 טסקט תסיחדל הנומת תסיחד ןיב לדבהה
 -ומת לש סוצעה סינותנה חפנ םצעמ תעבונ
 -יפל תויביס 24-ב םילסקיפ 8%8 חירא .הנ
 ,תויביס 1536 ידי לע רוקמב גצוימ לסק
 םיירשפאה םינושה םיחיראה רפסמ רמולכ
 -אמ יזכרמה ןויערה !1536 תקזחב 2 אוה

 םירזומ םייטמתמ םירוצי סה םילטקרפ
 .תונורחאה םינשב קר חתפתה סרקחמש ,ידמל

 םילצנמ ןתוא ,תונוכת רפסמ ןתוא תונייפאמ
 הסיחדה סתירוגלאב

 ידי לעש ,אוה 5צָס תסיחד ירוח
 םיחיראה תא גווסל רשפא ייהיצזיטנווק"
 'תוגצוימה ,תוצובק לש ידמל ןטק רפסמל
 -קה רפסמ .ייגציימ חיראיי יייע דחא לכ
 ונל שי םא ,ידמל ןטק תויהל לוכי תוצוב
 -ייל דחא חיראל רשפאמה ,סינוקית ןונגנמ

 .תויורשפא לש בחר חווט גצ

 לש הנחבאב /68 תנומת חקנ ,המגודל
 לדוגב םיחיראל התוא קלחנו 0
 לכש ,םיחירא 1200 לבקנ .םילסקיפ 6
 תויביס 24) םיטייב 768 יייע גצוימ דחא

 .םיטייב ףלא 921 לכה ךסבו (לסקיפל

 הריחב יייע עצבתת הסיחדה

 ,םיחירא לש ןטק רפסמ לש

 .םיגציימכ ,(!דבלב) 16 רמאנ

 -יבל רתויב השקהו ןושארה בלשה

 -ואה םיגציימה 16 תריחב אוה עוצ

 רחאל .םיירשפאה 1200 ךותמ םילמיטפ

 חירא לכ םיפילחמ ,הריחבה תא ונעציבש

 הקוחר האצותהו - ולש גציימב ירוקמ

 הלועפל סנכנ ןאכ !ןוצר עיבשהלמ דואמ

 -יש הצקימ" רציימה ,יביסרוקרה ןונגנמה

 .ןוקית יחירא לש "םירופ

 אסה-ב ןוקית

 תא סיוושמ :האבה הרוצב השענ ןוקיתה

 גציימה םע םיירוקמה םיחיראהמ דחא לכ

 -ובה תיביסה תמרב א08 תלועפ יייע ,ולש

 -מה ןיב לדבה םייק וב לסקיפ לכב .תדד

 ךרע תא רציית א08-ה תלועפ ,גוצייל רוק

 .שרפהה

 -מל .ספא הייהת האצותה םיהז םילסקיפב

 ןיב ,םילדבהה תנומת תא ךכ ונלביק השע

 צווכל וישכע הסננ התואו ,גוצייל רוקמה

 סוצמיצ יייע רמולכ ,המצע הטיש התואב

 -לימ לש הנטק הצובקל םיחיראה רפסמ

 יחירא 16 יייע גוצייב ונרחבש חיננ .םיגצ

 ירוקמ חירא לכש ךכ ,שרפה

 16 ךותמ דחא ידי לע גצוימ

 ךותמ דחא + גוציה יחירא

 -צה ךכ .שרפהה יחירא 6

 תויטסה תא ןיטקהל ונחל

 וזל תירוקמה הנומתה ןיב

 עס רוזחיש יייע תלבקתמה

 רוזחמ .ינש רדסמ םינוקיתל

 תא ןיטקמ ישילש היסרוקר

 .האלה ןכו רתוי דוע תויטסה

 ךרוצ שי רוזחמ לכ רחאל

 סאה הלאשב ישונא טופישב

 רבכש וא ףסונ בלש שרדנ

 .ןוצר תעיבשמ תוכיאל ונעגה

 -יתה יחירא 16 תריחב םג

 םירצונה 1200 ךותמ ,ןוק

 תומכו בר םוכתית תשרוד ,אסא-ה בלשב

 תוארל סיהדמ לבא .םיבושיח לש המוצע

 תרבח .םירופישה הצקמ סנכתמ רהמ המכ

 -טה תא החתיפש ,א4ש6תןטז6 אש

 3 רחאל תונייוצמ תואצות הגישמ ,הקינכ

 .דבלב ןוקית ירוזחמ

 דוגינב ,השענ תירוקמה הנומתה רוזחיש

 לסקיפ לכ .תוטשפבו תוריהמב ,הסיחדל

 תולועפ יתש יייע רצונ תרזחושמה הנומתב

 -אל גציימה חיראה ןיב הנושארה - אסא

 האצותה ןיב ינשהו ןושארה סינוקיתה חיר

 תוטשפה .ינשה סינוקיתה חיראל הנושארה
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 40ש0ח₪:6 תונכותל םירשפאמ תוריהמהו

 םייטיא םיבשחמ לע םג ץורל א

 .תיסח*

 םישרמ הטיחד םחי

 סיהובג הסיחד יסחי גישמ אט סתירוגלא

 סע ונלחתה סא .העיתפמ תוכיאב דואמ

 -פה ,הנומתל טייבוליק 921 לש ץבוק

 סע תמייסמ ליעל הראותש הרודצור

 לכ טייב 768 לדוגב םיחירא 8

 לכל סחייל ונל רתונ וישכע .דחא

 םיחיראה תשולש תא ירוקמ חירא

 לכב 16 ךותמ דחא ) ותוא סיגציימה

 תושעל רשפאש רבד ,(היצרטיא תמר

 1800 דחיבו ,חירא לכל תויביס 12 םע

 לדוגב ןכ לע היהי סוחדה בוקה .םיטייב

 הסיחדה סחי רמולכ - דבלב טייבוליק 8

 -יחד ליעפהל ןתינ ,ןכ לע רתי .25:1-ל עיגי

 סתירוגלאב סחדנש \בוקה לע תפסונ הס

 -יימה םיחיראה תא סוחדל ,לשמל ,אץ0ס

 תאו !ק50 סתירוגלא יייע םינוקיתהו סיגצ

 האצותה .815 דודיק יייע םינותנה ראש

 תואמ רפסמ לש הסיחד סחיל עיגהל הלוכי

 -הו ריהמו לק היהי רוזחישה תאז לכבו

 .ןוצר תועיבשמ תואצות

 תילטקרפ הסיחד

 סירמשנה סינותנה תילטקרפ הסיחדב

 הרמתהה וא םילסקיפ לש םיכרע סניא

 -רט לש הרדיט אלא ,םהלש תילרטקפסה

 ליעפהל שי ןתוא ,תויטמתמ תויצמרופסנ

 -ושה סיחיראה תא רצייל ידכ יסיסב ןותנ

 -מה תויצמרופסנרטה לכו רחאמ .םינ

 -רפ הסיחדב םישמתשמ ןהב תויטמת

 ,ירוזחמה) יביטרטיאה גוסהמ ןה תילטק

 -רט התוא תא בושו בוש םיליעפמ וב

 ,(סדוקה ךלהמה תואצות לע היצמרופסנ

 -חמ רפסמ יייע תרדגומ תיפוסה הנחבאה

 לדגי רפסמהש לככ .עצבנש היצרטיאה ירוז

 סילימב - רתוי סינטק םיטרפב ןיחבנ ןכ

 -תמ וז הנוכתל .הנחבאה לדגת ,תורחא

 יתלביי הסיחד וז יכ םירמוא רשאכ סינווכ

 .י"הנחבאב הייולת

 םירזומ םייטמתמ סירוצי סה םילטקרפ

 -אה םינשב קר חתפתה םרקחמש ,ידמל

 ,תונוכת רפסמ סתוא תונייפאמ .תונורח

 :הסיחדה סתירוגלאב םילצנמ ןתוא

 ןוימדיי שי םילטקרפ םירצויש תורוצתל 4

 -נו לטקרפמ קלח חקנ םא רמולכ ,ייימצע

 תילטקרפה היצמרופסנרטה תא וילע ליעפ

 לטקרפל המודה הרוצת לבקנ ,בושו בוש

 .םלשה ירוקמה

 דבאלו סוחדל

 היצמרופסנרטו תחא הלחתה תדוקנמ %

 -ומ הנומת רוציל רשפא תחא תיטמתמ

 יייע קר לבגומ היטרפ רפסמש ,רתויב תבכר

 .ונעציבש תויצרטיאה רפסמ

 -יג .הרוצ לכ תופמל ,תיתירואית ,ןתינ 4

 תא ףילחהל רמולכ ,לטקרפל תירטמוא

 -תה תדוקנו תיביטרטיא החסונב הנומתה

 החסונה תא אוצמל איה היעבה .הלח

 .הנומתה ךותמ

 -הש רחאל ,הנומתה תא רזחשל ןתינ 4

 -טה ןכש ,תיסחי תולקב ,האצמנ החסונ

 תוטושפ ןה תוילטקרפה תויצמרופסנר

 .בושיחל

 תוסנכתמ תוילטקרפה תויצמרופסנרטה 4

 ,"ךשומייה | היורקה הרוצתל | ןמצעמ

 היצמרופסנרט רחבנ סא

 יזא השורפה הנומתה אוה הלש ךשומהש

 -מל ברקתנ ןכ תויצרטיאב ךישמנש לככ

 -וחר התיה הלחתהה תדוקנ סא סג ,הרט

 .דואמ הק

 אוה לטקרפ לש תרכומו הטושפ המגוד

 -ימב ראתנ .(א00₪) ךוק לש גלשה בבש

 תא ריבסי רבדהו ותוא םינוב ךיא םיל

 ליחתנ .םילטקרפה תקיטמתמ לש םסקה

 עלצ לכ ךרואש ,תועלצ הווש שלושמ סע

 השולשל עלצ לכ קלחנ .תחא הדיחי אוה

 תא .אייכ הדיחי 1/3 ךרואב ,םיווש םיעטק

 תרוצב סיעטק ינשב ףילחנ יזכרמה עטקה

 -יב תולעמ 60 לש תיווז סירצויה ,צ תואה

 םיעטקה 2 סע תולעמ 120 לש תויווזו ןהינ

 ונמלשה ךכב .תירוקמה עלצהמ ורתונש

 -שה היצרטיאב .הנושארה היצרטיאה תא

 -ונש ,םיעטקה 12-מ דחא לכ סיקלחמ הינ

 םיעטק השולשל ,הנושארה היצרטיאב ורצ

 יעצמאה תא םיפילחמו תיעישת ךרואב

 טאל .צפחנש לככ םיכישממ ךכ .ןטק צ-ב

 ,ריעז גלש בבש וניניע חכונל הנבנ טאל

 -'אב ךישמנש לככ םסיברתמ ויטרפש

 סא םג רמשת תיניייפוא הרוצתה .תויצרט

 -יאה תא וילע ליעפנו בבשהמ קלח עדגנ

 לטקרפה תא רידגמש המ .שדחמ תויצרט

 תדוקנו הטושפ תיביטרטיא הלועפ איה

 -תי לטקרפה הרקמ לכב .הטושפ הלחתה

 הלש ייךשומייה - המצע הרוצת התואל סנכ

 .גלש בבש הריכזמ ותרוצש

 םיטנטמנו תוידוט

 -תמ ונחנא אָס-ו 1256 תוסיחדב ומכ

 לכ .םיחיראל הנומתה תקולח םע סיליח

 -לא היצמרופסנרט יייע .ראותמ חירא

 הטתמממאספ) ייסוחי םוחתיי לש תיביטרט

 תולועפ תללוכ היצמרופסנרטה .(₪56זס0א

 הנק יוניש ,בוביס ןוגכ ,ידמל .תוטושפ

 רחא םעפ ןתלעפהש ,המודכו הזזה ,הדימ

 רוזחישל איבת ייסוחי סוחתי" ותוא לע םעפ

 -בה ,שחנל לקש יפכ .םינושה סיחיראה לש

 -טה לשו "סוח: םוחת" לש הריח

 השק היעב איה ,חירא לכל היצמרופסנר

 , ןוסזגופ6 5565 תרבח .ןורתפל רתויב

 -וש ,תילמיטפוא הריחבל הטיש החתיפש

 תוידוס הסחמ תחת הלש הטישה לע תרמ

 .סיטנטפ תנגהו

 הרדיסב השענ הנומתה לש רוזחישה םג

 ליעפמ התא ןושארה בוביסב .תיביטרטיא

 םוחתיי לע הנושארה היצמרופסנרטה תא

 לש םוקמב האצותה תא ןסחאמו י"סוחיה

 לכ תא תונבל ךכ ךישממו ןושארה חיראה

 ףוסב לבקתש הנומתה .םיחיראה ראש

 -המ דואמ הקוחר הייהת ןושארה בלשה

 לכות לבא ,לבקל הווקמ התאש הנומת

 -שו הינש היצרטיא תצרה יייע התוא רפשל

 .ןוצר תעיבשמ האצות לבקתש דע תישיל

 קקדזת ןכ רתוי הובג קוידב הצרתש לככ

 השעתש סידעצהו היצרטיא ירוזחמ רתויל

 לבא ,רתויו רתוי םינטק סירופישב ואטבתי

 -תה - חוטב תויהל לוכי התא דחא רבדב

 .רוקמל תינוטונומ הרוצב תסנכתמ הנומ

 -יא הסיחדה תוטיש לכ ויה ןמזמ אל דע

 תקקזנ ישעמ סושי לכלש ךכ ,דואמ תויט

 -מב הנתשמ הו בצמ .תדחוימ הרמוחל

 םיריהמ םימתירוגלא חותיפ ידי לע ,תוריה

 -עמ לש תלוכיה רופישו דחא דצמ רתוי

 םויה קוחר אל .ינש דצמ םיטרדנטס םידב

 ןמזב תונומת סוחדל לכוי ךלש 26-ה וב

 -לוו תונומת חולשל לכוי אוהש ךכ ,יתימא

 .ליגר תרושקת ווק לע ההובג תוכיאב ואד

 סיסבה סה הבתכב וראותש סימתירוגלאה

 -ומת תסיחד תוקינכטב שומישה תבחרהל

 ימדקמ סע .תוענ תונומתל םג תוליעי הנ

 -די הלא תוקינכט ,רתויו 100:1 לש הסיחד

 סהב םיטושפה םיקדוקה תא דצל וקח

 .םיווישכע הידמיטלומ ימושי םישמתשמ

 םימתירוגלאה וכפה: רצק ןמז ךות

 -וגש סיגשומל ןאכ ונראיתש ייסייטוזקאייה

 .קס שמתשמ לכ יפב סיר

 1ק56 תסיחדב סיניינועמל :תפסונ תורפס

 ךדו6 וג 6סחוקזס5ו0סח 800% רפסה ץלמומ

 אז תאצוהב ,א1.1צ6!פ0ח לש

 .(158א 1-55851-214-4)

 קתסא] רפסב תראותמ תילטקרפ הסיחד

 א[. 38תופ6ץ לש [חוגק6 (0סתוקת65פןסת

 46 668 תאצוהב אציש 1. שרו

 .(158א 1-56881-000-8)
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 -כה סישידח םימדומ לע רמאמה ת

 -יב םיבר םיארוק דחא דצמ .םישק סיטבל רחאל ונלל

 -ועב רתויב םיצופנה סירזבאה דחאל טוריפ רתיב סחייתהל ונתוא ושק

 לולע לייוחב םינימזה םימדומה לש טרופמ רואית ,ינש דצמ .סדומה - בושחימה סל

 .םימגד לש - יאכרא וקלחב - םצמוצמ רחבמב קפתסהל \לאנש ,לארשיה ארוקל הקומע לוכסית תשוחתל סורגל

 -מש םיכשוממהו םירקיה יושירה יכילהתב אוצמל רשפא ראב ץפומה ןיבל לייוחב םייקש המ ןיב רעפל הביסה תא

 .סינאוביה לע הפוכ תרושקתה דרש

 תרושקתה דרשמל ןתונ קוחה .ןיטולחל יאקפק עמשנ אוה םינאוביה לש דצה תא םיעמוש רשאכו ןשי הזה רופיסה

 תרושקתה דרשמ לש תוקידבה תדבעמ .לארשיל אבוימה תרושקת רזבא לכ רשאלו קודבל הבוחהו תוכמסה תא

 וייח ךשממ רתו: ךוראל לולע שדח םדומ לש יושירש ךכ ,תלברוסמ תיטרקוריב הרוצב םיכילהתה תא תמשיימ

 -יס לכ לסחל תולולע ,ליחתה קווישהש ינפל דוע ,תאשל ןאוביה לע ןתוא תויולעהו יתורחת קושב קוויש-רב רצומכ

 םייִדי םימירמ סינאוביה וליאו ילארשיה תרושקתה ןכרצ לע הניגמ החושקה התדמעש הנימאמ הדבעמה .חוורל יוכ

 םיבשחמ יאשונב ומכ .ידמ הדבכו הבחר תיתלשממה הנגהה תירטמ יכ הארנ םישמתשמה ונל .קבאמ לע סירתוומו

 תוכול יוכיסה תרומת ,םיסונמ ירמגל אלו םישידח םירצומ תשיכרבש ןוכיסֶה תא תחקל סינכומ ונחנא םירחא

 תאו - הלש תרושקתה דויצל וקיזי אל םיאבוימה םימדומה יכ אדוות ייקזביי םא יד ונתניחבמ .םירפושמ םיעוציבב

 .ל"וחב הניקת תודסומו תרושקת תורבח לש תומיאת ירושיא לע תוכמתסה ךות ,לוזבו תוריהמב עצבל רשפא הז

 םירבד תונשל רשפא יכ םיווקמו םייניצ ךכ לכ אל ונחנא .חור תונחתב המחלמ וז יכ ונל תורמוא תוער תונושל

 סינימזה םיעוציב יריתע םימדומ לש - םיריחמהו - רחבמה לע אורקל קר ונל ראשנ סייתניבו .תאזה ראב

 .האניקמ ףצופתהלו .בייהראב
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 לוב

 :לא

 מ''עב רואל האצוה עדילא

 9237 .1.ת

 61091 ביבא-לת

 :לא

 מ''עב רואל האצוה עדילא

 9237 .ד.ת

 61091 ביבא-לת

 לוב

 :לא

 מ''עב רואל האצוה עדילא

 9237 .ד.ת

 61091 בי'בא-לּת

 1993 רבמטפס 10 ןויליג

 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא (וגניב) אא 2 עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 יבג לע םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה י"פע ןמס .סימסרטמהפ ףסו עדימל 3*133/םא רוק בושמ ₪

 ₪ רש אר רש ]ב ב ב
 1 ד א 5 8 ₪ יי

 5 יי יג ] א ]ד ד
 1% שר ד ]ד יד ב יי ו

 א ד יש ה זי מ ב יב יי זי
 5 ל יי זי ו יז יי

 1396 [ג] [ס6] [בטא] [בגט] [גגב] [וג3] ג3] ג [35] 3 ] [] 3 3
 [01] [רגמ] [סמ] [רמצ] [רד5] [כב] [ימ5] 38 ג ] [גכמ] [ג5] [] [5] 5
 [336] גבל] [גכ] [גבל] [בגמ] [גצב] [רצנ] [גצג] [355] [355] [35] [9] [55] 5
 [351] [גפמ] [ב53] 355] [355] [ג56] [3פ7] [358] [359] [ג55] [ג] [65] [] [

 1993 רבמטפס 10 ןויליג

 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא (וגניב) אא 7 עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 יבג לע םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 (תודומה יבג לעש סירפסמה ייפע ןמס .סימסרגמהפ ףסט דימ) 2*333/ ם*אר) ק ב)שמ -

 רב ₪3 ₪ ₪ ב ד ב ב ג זך 7 ך
 ]6 ] יש 9 ] יפ] 6 מ מ ג 8 ] 5 ] יי ]

 ]3 פי ]35 ] יד 5 ] ג פז ]5 יד ד ד 5
 5 ] ]5 מ ]5 ] ]יי ך]
 ₪ ₪ ₪ א ₪ ד ]1 ] ]ל זי ג זיך ]

 56 ל ד פי 15 ]5 זי יי

 [356] [בסל] [396] [גסמ] [ג6] [בגב] [3גד] [333] [גג4] [35] [336] [7] [38] [9]
 [1] גנב גלב] גסצ] [35] [גה6] [גסל] [גנ] [ג5%] [גבפ] [3] 5 5 ]5

 [336] [גגל] ןגכפ] גכפ] [346] [ג5ג] [גצמ] [ג53] [גיא] [35] [%] [9] [] 5
 [351] [ג53] [גפג] [56] [ג55] [ג58] [357] [ג58] [ג59] [6] [ג9] [55 5 ]5

 1993 רבמטפס 10 ןויליג

 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב סא (וגניב) אא 0 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 לבג לע םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה ייפע ןמס .סימסרכמהמ ףסט עדיפל) )3*ב / ם*א1ק ב)שמ 2

 ירי ₪ שך ₪ רב רך ₪ ד יי זך
 ]6 מ 3 יפי יי יג ד 5 זי שך זיך ₪ =]
 ]פי 55 ] זי 155 ] ד יי יי פד < ₪ = 5 = 5ך]
 ]5 5 ]1 5 פי[ ו ]שי יי =ך]
 ]₪ אך ₪ אך ₪ ]זי ]ל ג זז זז ]
 6 ל מ פי יי זי יי יי יי זך
 ]פר ]1 פיפ[ ג[ רט [ג9] [] 5

 [06] [בטק] [6] [גספ] [ג0] גגב] [גגד] [333] [] [335] 35] [7] [] [
 1 ] ננב] [ל] [גמ] [5 [גמל] [גסל] [גד] [ר] [גגס] [353] [גפמ] [53] [3] 5

 [356] בבל] [גכפ] [ל] [] [ג4] ג [55] [ג] [355] [355] [גיל] [35] []
 5 גפמ] גפמ] [5 [5] 56 5 5 5 ג ] [35] 6 ] [] ]5

 ןופלט תבותכ

 ןופלט תבותכ

 דוקימ

 דוקימ

 דוקימ החפשמ
 יןנמ יסמ

 :תאמ
 םש

 יונמ יסמ
 החפשמ

 יונמ 'סמ
 החפשמ

 :תאמ
 םש

 == ה ה "הד החד "החדה האהדה החידה החחה  הה הח-הה + ההדחה הידד ההדחה הדחה .הדד-ה"  החדחה ההדחה =.החחחההה.החדדהה + דה החדה =. דחה אה



 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ ב

 תוליעפ / הקלחמ להנמ
 הצובק / תווצ שאר ם

 רחא
 תוליעפ סוחת

 עדימ תוכרעמ
 םימושי תונכית
 הרמוח חותיפ
 א"כו תיצרטסנימדא 2
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 3
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר ב
 םויכ שומישב הרמוח

 קס / אד / אד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 שוא תימוקמ תשדל רוביח 3
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 ופקיה דויצ תפסוה ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 !/\א תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ליכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שאר ב
 רחא 1
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תוטכית 3
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה (ב
 ההארוהו רקחמ ב

 תוינקו שכר ב
 םסויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / אז בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 תבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 3
 !/\א תימוקמ תשרל תורבחתה ב

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"יכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (ב
 הצובק / תווצ שאר 1
 רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה 1

 הארוהו רקחמ
 תוינסו שכר ב
 סויכ שומישב הרמוח

 0 / אז / אד בשחמ 1
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 .תרבחמ / אשינ בשחמ 1

 1/\א תימוקמ תשרל תורבחתה

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 3
 םייאשינ םיבשחמ 1
 סיפייטו םיקסיד 1

 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ
 תרושקתו םימדומ 1

 תוימוקמ תותשר
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ (ב
 סיטוטרש יניוות 1
 םייטפוא סיקרוס 1
 אוופז-ו לוק יסיטרכ ב
 ד\-ו הידמיטלומ 3
 רחא 1
 רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדוווחופ5 רזע תונכות ב
 בשחמ תופש 3
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 התרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ םיבשחמ 1
 סיפייטו םיקסיד 1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ ב
 תוימוקמ תותשר 3
 קספ-לא תוכרעמ ב

 תוספדמ (1
 םיטוטרש יניוות 1

 םייטפוא םיקרוס
 אוס+ו לוק יסיטרכ ב

 ד\-ו הידמיטלומ
 רחא 3
 רחא כ
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדווודופ8 רזע תוכות
 בשחמ תופש 1
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא 1

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש סיבשחמ 1
 םיאשינ םיבשחמ 1
 םיפייטו םיקסיד 1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו םימדומ (4
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ ב
 תוספדמ (ב
 סיטוטרש יניוות 1
 םייטפוא םיקרוס 1
 אווס>ו לוק יסיטרכ 1
 ד\-ו הידמיטלומ 1
 רחא ב

 רחא
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדווודופפ רזע תונכות 1

 בשחמ תופש
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא 1

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1
 סיינורטקלא תונוילג 1

 סינותנ ידסמ 4
 היצמינאו הקיפרג ב

 הסדנהו סיבית 1
 סיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (ב
 תינחלוש רואל האצוה 3

 סישמתשמ - תרושקת
 לוהינ - תרושקת ב
 תונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 1
 רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 1
 בייהרא / םלועב םיבשחמ (1
 תוימלוע תורבח יעוציב 3
 רחא 3
 רחא ב

 םסימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1
 סיינורטקלא תונוילג 3

 סינותנ ידסמ 3
 היצמינאו הקיפרג ב
 הטדנהו סיבית 1
 םיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה 1

 םישמתשמ - תרושקת
 לוהינ - תרושקת
 תוטובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ 1
 יאלמ / שכר לוהינ 1
 םישמתשמ תוצובקו 885 3

 5 רחא

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש
 תוילארשי תורבח יעוציב 1

 ב"הרא / סלועב םיבשחמ

 תוימלוע תורבח יעוציב 3
 רחא 1
 רחא ב

 סימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 3
 סיינורטקלא תונוילג (1

 םינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו םייבית 1
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1

 תינחלוש רואל האצוה
 םישמתשמ - תרושקת ב
 לוהינ - תרושקת 1
 תונובשח תלהנה ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב

 םישמתשמ תוצובקו 885
 רחא (ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש 3
 תוילארשי תורבח יעוציב 1

 בייהרא / םלועב םיבשחמ
 תוימלוע תורכח יעוציב 3
 רחא ב
 רחא כ

 יטרפ יונימ ב ילעפמ יונימ ב

 ןומלט הקלחמ לענמ

 םירופישל תועצהו תורעה

 וטרפ יונימ ב ילעפמ יונימ 1

 ןומלס הקלחמ לעפמ

 סירופישל תועצהו תורעה

 יטרפ יונימ 3 | ילעפמ יונימ ב

 ןופלס הקלחמ לעפמ

 םירופישל תועצהו תורעה

 -.. יי 000000 |



 םלשומה סדומה

 ריהַמָה תב םייחח
 הינשעל תויביס 14,400 םימדומ

 ןוטס 1:11: תאמ
 בדניחא ירוא :םוגרת

 ,ןוחטבב ךל ורמא םיחמומה לכשכ ,רכו

 1200-מ רתוי ריבעהל לוכי אל םדומש

 ןופלט וק לע 7 ) היינשל תויביס

 הז יכ עדוי התאש ןמז הברה רבכ !ליגר

 ןכ 14,400 05-ל ןכומ התא םאה לבא ,ןוכנ אל

 .וישכעו ןאכ ,תואיצמ םה 14,400 ,אל וא

 ןיב םירכינ םילדבה ויה אל ,בר אל ןמז ינפל

 -קת תודוקפו 2400005 לש תוריהמ ;םימדומה

 ןקת .םלוכל ףתושמ הנכמ ויה ₪46: לש תוינ

 קוש לע בר ןמז טלשו 1984-ב רבכ עבקנ הז

 .םימדומה

 דימתמ רתוי בר ןווגמ םיעיצמ םימדומה ,םויכ

 אל ,ךכיפל ,תונוש תויורשפא עיצמ דחא לכו

 הרקבה תודוקפ יבגל יעמשמ דח ןקת ןיידע םק

 -ונ םיריחמה ,תאז םוקמב .14,400 םימדומ לש

 -טה .םיעוציבה םילדג םתמועלו הדמתהב םילפ

 -תי והשלכ ןקתש ידכמ רהמ הנתשמ היגולונכ

 םיריחמה לבא ,םימדומ לש יזכרמה סרזכ לבק

 תלוכי לכש ךכל םימרוג תוריהמב םסיחנוצה

 ,תואיגש תרקב ,רתוי ההובג תוריהמ - השדח

 -מב תצמואמ - סקפב הכימתו םינותנ תסיחד

 -ימ השירדל דימ תכפוהו םלוכ ידי לע תוריה

 .םדומהמ תילמינ

 יייע םגדומ ידרשימה ןקתל יחכונה דמעומה

 היינשל תויביס 14,400 :הז רמאמב םימדומה

 םינותנ תסיחד םע דחי 3208 לוקוטורפב

 תוישימח עברא ./.42 תואיגש תרקבו 429

 הצובק סקפב םג םיכמות ןאכ םימדומהמ

 -ימה המרה תא בוש ךכב םילעמו 3 (0זסטק)

 -וטל רמאי דוע .יתיבו יקסע סדומ לש תילמינ

 סה ,הצובקכ ,תיללכ :(.3298 םימדומ לש םתב

 יוכיטהו ,הנש ינפל רשאמ םינימא רתוי הברה

 רתוי הברה לודג 14,4000-ב ןימא רשק רוציל

 .רבעבמ

 ירעבו ריחמ ירעב
 םיינוציק םיעוציב

 םדומל (9600009) .32 םדומ ןיב ריחמב שרפה

 יבגל 5100 תוביבסב אוה (14,4005ק) 32

 ליחתמ ץ.3298 םדומל ריחמה .םיוסמ ןרצי לכ

 סימדומה ךותמ .51200-ל וליפא עיגמו 5250-ב

 םילוע 9-ו 5400-מ תוחפ םילוע 18 ,ונחבש

 .5300-מ תוחפ

 לע ךומסל תלכי אל ,קוחר ךכ-לכ-אלה רבעב

 -ווב תעדי ןכ סא אלא 14,4000₪-ב תרושקת

 יכו ההובג תוכיאב אוה ןופלטה וק יכ תואד

 .ךלשל ההז סדומ רבוחמ וקה לש ינשה דצב

 החלצהב דמע םימדומהמ לודג קלח ,וז הריקסב

 -ובג תוריהמב סיליגר ןופלט יווק לע תרושקתב

 םימדומל תומיאת תמייק םימדומה בורבו ,הה

 םייתועמשמ םילדבה ונאצמ תאז לכב .םירחא

 ,הדבעמ תוקידבב :תונוש תורצותמ םימדומ ןיב

 2079003 לש לפש ןיב םיענ םיעוציבה יכ אצמנ

 א(סק8ת6ח<> 14,400 סדומב (הינשל םיוות)

 דד -ב 5957075 לש איש דעו סא

 תא ךבסל ידכ .6סחוקתסס 0

 סייק אל ,רתוי דוע םיניינעה

 לכב רתויב בוטה אוהש םדומ

 םימדומה ינש לשמל .םימוחתה

 ויה םינחבמב רתויב םיריהמה

 2 ךא 787 6סחוק6₪ ימגד

 ל .סקפ רסח םהינשב
 ו
0 

 = סרוגה הניא תוריהמש ,ןבומכ

 קא | שי :תריחבה לע עיפשמה דיחיה

 -פל התוחפ אל תובישח סחייל

 15%85:9% | | הנבמלו םיכמתנה םילוקוטור
05% 006 

 8 תחקל שי .םדומה לש ינוציחה
| 

*005 06 0 | 7 
 וס יי

 ףרה יי תמגלמ

 -לבו תונוכתב ףרה תאלעה לש הנורחאה המגמה

 1990 ףוס תארקל לחה םישדוח המכ לכ םיעוצ

 םיריחמב 9600005 לש סימדומ קושל וסנכוהשכ

 תודוקפב ושמתשהש ,(51000-ל תחתמ) םיריבס

 תוהובג תויורלהמבש הדבועה לשב ./.32 הלעפה

 ןוקית לוקוטקורפב ינויח ךרוצ שי הלאכ תיסחי

 -תב תואיגש רתאל סימדומל רשפאמש ,תואיגש

 -שה ןוקית לוקוטורפ ךפה ,םנקתלו תרושק

 לש לודגה בורב בלושו חרכהל תורתוממ תואיג

 -רה םימדומהמ קלח .הפוקת התואב םימדומה

 לוקוטורפב וכמת .32-ב ושמתשהש םינושא

 ייע .תתופש ,אואק4 ארקנה תואיגש ןוקית

 רהמ .הפוקת התואב ץופנ היהשו א!וסזסס0ח

 לוקוטורפכ אואק4 תא \/.42 ןקתה ףילחה דואמ

 20 ו
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 הרקבה תודוקפ | ,(%.329ו9)

 הרקב תוירונ ,('1136 םאותיי)

 סדומה סוטאטס תא תוארמה

 -ומה לש דוויזו בוציע ,תע לכב

 ,תוירחא ,תינכט הכימת ,םד

 -וצמ תרושקת תנכותו דועית

 ולא םיאשונב ןודנש ינפל .תפר

 לע םיטרפ המכ ןיבהל בושח

 .םדומב תרושקת
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 סע תומיאת לע רמוש שדחה ןקתה .ףדעומה

 -הו הדימב אוא4-ב שמתשמ אוהש הזב ןשיה

 ./.42-ב ךמות וניא ינשה דצב םדומ

 -יגש ןוקיתב וכמת אל םימדומה זא דעש ןוויכמ

 ףא ךומתל םימדומה ולכי אל ,תוא

 רותיא תשרודה) םינותנ תסיחדב

 -שכ .(תונימאב דובעל ידכ תואיגש

 ןוקית ילעב םימדומ קושל וסנכוה

 -ומ וצצו ולע יעבט ןפואב ,תואיגש

 תסיחדב םיכמותה 32 םימד

 -יה לוקוטורפה ,הליחתב .םינותנ

 דע ךא אאוק5 היה םייקה דיח

 4208 ןקת ותוא ףילחה הרהמ

 -ותנ תסיחדב ףדעומה לוקוטורפכ

 .םינ

 םימדומ עיפוהל ולחה ,טאל טאל

 לש הטילקו תחילשב םיכמותה

 רבכ םיאצמנ קפואב ,םויכ .םיסקפ

 תרבעהל תורשפאה םע םימדומ

 העדוה תרבעה ,רמולכ ,ילוק ראוד

 דעיה בשחמב עמשיתש ,תרבודמ

 .סדומה ךותמ תעקוב איהשכ

 ךומתי ,1994 עצמאב עיפוהל יופצה ,אבה ןקתה

 ארקיו 24,00008 לש בצקב סינותנ תרבעהב

 תפלחה ינפל ןורחאה ןקתה היהי הז

 תילטיגיד תשרל תילנויצנבנוקה ןופלטה תשר

 ןתוסזק₪60 56106 קוקוו) [80א תארקנה

 םינותנ ריבעהל לכות רשא ,([א6אסא

 םייוניש .144,000005 לש ררחסמ בצקב

 ,םדומה תוחתפתהב ולא םיינוציק

 םיעוציבב םייתועמשמ םילדבהל ומרג

 םלשומה םדומה

 -סה תגצהב ךרוצ רצ: תואיגש תרקבו סינותנ

 לש ותלועפ ךרד לע ףסונ עדימו יחכונה סוטט

 תונוש תושיג רפסמ וחתיפ םינרציה ךא .םדומה

 .קושב סימייקה םימדומה רפסמכ טעמכ אשונל

 ירסח םימדומל דעו םיבוט ןיב םיענ תונורתפה

 ,םיטקב חרבעהב םיעוציבהו

 עירכמה סרוגה ,כייהסב ךא .ללכ הרקב תוירונ

 לכ הל תיסחי ,תוריהמה אוה םדומ תריחבב

 -בה ויה סלועמו זאמ .תוינשמ ןה תונוכתה ראש

 -תב רקיעב ,םימדומה לש םתונימאב םילד

 לכב ומכ ךא ,םישבושמ םיווק תחת תרושק

 תריחבב םימרוג רפירחמ הלעמל ןובשחב חחקל שי

 םינמחנה םילוקוטורמה ,ותוריהמ :םדומ

 תרקב ,['וכ| אאהוסססחו, ,חוסס6חו] םדומה "1

 טקפב הבימח [/.42פו8] םינוחנ תטיחד [ש.42] חוא'גש

 םאוח"] הרקבה תודוקב ,[ט.32פ8] ןונמ'אה לוקוטורב

 םדומה םוטאטס תא תוארמה הרקב חוירונ "5

 ,תיננט הכימח ,םדומה לש דוו'זו בוצ'ע ,חע לבב

 .תברוצמ תרווקת תנבותו דועיח ,תוירחא

 שי רתוי םישלחה סימגדל םג ,רחא סוחת

 .רפתשהל הייטס

 -בל ןמזמ העיגה ,תוחפו 2400005 תיגולונכט

 םיקימעמו םיקייודמ םינחבמ תשרודו ,תורג

 -ומ ןיב םיעוציב ילדבה תאיצמל

 -כט ,התמועל .וז הירוגטקב םימד

 .הילותיחב דוע 14,40000 תיגולונ

 סינושה םימדומה ונכרעש םינחבמב

 סימדומ :תוירוגטק 4-ל וקלחתה

 ,םיעצוממ סיווקב םג ןייוצמ ודבעש

 םירופס םיישקב ולקתנש םימדומ

 -ומ ,םיליגר םיווקב ודבע םהשכ

 -וט סיווקב קרו ךא ודבעש םימד

 הלקתנש הנטק הצובק התיהו םיב

 םינות) .תרבעהב םג םיישקב

 ןיב לדבהה ,תישעמ .םיבוט סיווקב

 -מל תחתמ אוהש סדומל בוט סדומ

 ,ןויערה תמגדהל .טלחהב רכינ עצומ

 ,רמולכ ייםייתימאיי םינחבמ ונכרע

 -לט תייזכרמ ךרד תיתימא תרושקת

 קר ;סינוש םימדומ השולשל ןופ

 לכ .דימת רשק רוציל חילצה םהיניבמ דחא

 רשק תריציב לשכי ,רתויב בוטה וליפא ,סדומ

 -ודג תופיכתב ולשכנ םימדומה 2 ךא ,םעפ ידימ

 םויב ,השעמל .ישילשהמ יתועמשמ ןפואב הל

 -הב ולשכנ רתוי םישלחה םימדומה 2 ,םושג
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 לעפ ןיידע ישילשה םדומה ,םתמועל ,הדמת

 .תיסחי בטיה

 -תמ 3298 תיגולוטכטש ,ןה תובוטה תושדחה

 -נה םימדומהמ םיבר ,השעמל .תוריהמב תרגב

 ,םינחבמה תפוקתב וליפא ורפוש ןאכ םירקס

 .תוקידבב ונאצמש תויעב םינקתמ םינרציהשכ

 -ומ ןניאש תוילוש תויעב ולא יכ שיגדהל בושח

 לש תואצותה תונותנ ,הרקמ לכב .כיידב תועיפ

 םדומ ונשרד םינרציה לכמ .רפושמה םגדה

 -דב ךמותו 1440000 לש בצקב דבועה 285

 -בה תא ונלבגה ,ףסונב ./.4258 םינותנ תסיח

 תוירונ םיליכמה ,םיינוציח םימדומל הריח

 ,ולא םימדומ .בושח עדימ תוקפסמש הרקב

 לכ םע םידבוע | ,ינוציח ןקתה םתויה םצעמ

 -רא יייע םילבגומ אלו ייזפא| םאותיי בשחמ

 ונעש םימדומה 62 .םינותנה קיפא תרוטקטיכ

 12 דועו םיינחלוש םימדומ 50 וללכ תושירדל

 םינחבמ תרדס ךרד וצרוה םימדומה לכ .םיאשינ

 ,ונתעידי בטימל - 71 קא2826 - השדח תינקית

 ,ףסונב .הז ןקתב שמתשמה ןושארה רקסה והז

 ,םינותנ תסיחד תואיגש ןוקיתב סדומ לכ ונקדב

 -סמ ,תודוקפ ךרעמ ,הרקב תוירונ ,ינוציח הנבמ

 םע דחי קפוסמה הרמחו הנכות דועית ,םיכמ

 ונקדב ,סקפב םיכמותה סימדומ יבגל .םדומה

 םלשומה םדומה

 הנובנה הינקה תיגטרטסא

 סדומה תאיצמב רתויב הנובנה היגטרטסאה

 -אה תא הליחת סצמצל איה ךל םיאתמה

 ךל םימיאתמה סימדומה רותיא יייע תויורשפ

 -סמ םהש םיעוציבה תניחבמו תיפסכ הניחבמ

 תוינשמ תונוכתב זכרתהל כייחא קרו םיקפ

 םימדומה תא רתאל ןתינ .הדובעה לע תולקמה

 :תואלבטב תולכתסה יייע םיחלצומ תוחפה

 תקופתי ףיעס תחת 067: האצות גישהש םדומ

 וליפא תרושקתב השקתה "'תינוויכ דח תרושקת

 0 6 הקופת לעב סדומ .רתויב יתוכיאה וקב

 -תב השקתה כד תטאוק ףיעס תחת קר

 לשכנש םדומו .עצוממ וק תחת תרושק

 תא חולשל חילצה אל יילוקוטורפ תקופתייב

 .ריבס קוידב םיצבקה דחא

 -המ קלחש תיפיצפסה הביסה לע העבצה

 -וסמ רתוי הברה ,םינחבמ המכב ולשכנ םימדומ

 תינויח הניא ףאו הלקתה גוס יוהיז רשאמ תכב

 ונלקתנש תולקתה תנבה ךא .םדומ תריחבב

 -וכי םימדומ עודמ ןיבהל ךל רוזעל הלוכי םהב
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 1אדפז, 54115א710א סדומב - תרכינ הביס

 הלקתה הנקותו הרתוא ,ונקדבש ןושארה 6

 -ונ םימדומ רפסמב ךא - לקלוקמ ץצוח להנמ -

 -ליוסמ םיצבקב המוד תוגהנתה וניגפהש םיפס

 .הלקתה תביס ןיידע הרתוא אל ,םימ

 אוה ףא (תואיגש ןוקית) 42 לש יוקל םושי

 היינשה היעבה וז ,השעמל .תויעב רוציל לוכ*

 רשק רוציל השקתמ םדומשכ .התוחיכשב

 -שה ןוקיתל ףסונב ,תיטמוטוא תלספנ ץ.42-ב

 האצות - םינותנ תסיחדל תורשפאה םג ,תואיג

 תריציב ןולשיכ .םיעוציבה תא ,ןבומכ ,הדירומש

 תמייק יכ דיעמ - סאד גקטאוק ףיעס תחת רשק

 .(.42 תחת רשק תריציב לשכנ םדומהו היעב

 -הב םייסש םדומ רוחבל יאדכ ,ולא תוביסמ

 -בל םיקוח המכ ןלהל .םינחבמה לכ תא החלצ

 :רתויב ךל םיאתמה סדומה תריח

 יתלב עדימ תרבעהל רקיעב ךתנווכב םא +

 ,ינורטקלא ראודב ןוגכ ,דבלב דחא ןוויכב סוחד

 תרושקת תקופתיי ףיעס תא רקיעב ןובשחב חק

 .(ןבומכ ,רתוי בוט - רתוי רהמ) ייתינוויכ-דח

 -וחד יתלב םיצבק חולשל ךנוצרב סא ,ףסונב

 םסינותנ תרבעהי ןחבמ תואצותל בל םיש ,םיס

 אצומה תוריהמב סג בשחתה ךא ,".4298-ב

 .(סדט) תירוטה

 םיצבק ריבעהל ןנכתמ התא םא ,תאז תמועל 4

 שפח (885-ב 451 וא 21? יצבק ןוגכ) םיסוחד

 .כאדג קטאוק-ב תובוט תואצות םע םדומ

 -ותנ תרבעה בצק לע תודיעמ תובוט תואצות

 .בוט סינ

 תוינכת לשמל) תינוויכ-וד .תרושקתל +

 עבוקה ןותנה (סי-1.גא רושיק וא קוחר-טלש

 םג ."תינוויכ-וד תרושקת תקופתי  אוה

 .הזה הרקמב הבושח יילוקוטורפה תקופתיי

 טעמכ הבושח םינוש םימדומ סע תומיאת

 ךא דובעתש עדוי התא ,ןכ םא אלא ,דימת

 .םימייוסמ םימדומ סע קרו

 ףטוש ןפואב שמתשהל ןנכתמ התא םא 4%

 תומיאת | קודבל | בושת | ,םי-8ּפ8-ב

 תותשרב ירלופופ סדומ - 05-808071105-ל

 ורשקית ונקדבש םימדומהמ 26 םנמא .5

 3 קר ךא ,תונויסנהמ 75%-מ רתויב בטיה

 -המ 100%-ב רשק ורצי םהמ
 :תונויסינ

 ?ץאמע ₪1496+ - ,קאו14400תאקאד
 .3220+ הלורוטומו

 םילוקוטורפל םילובכ
 םישקונ

 םדומ תריחבב םיבושח םינושה םילוקוטורפה

29 == ---= 127% 
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 אוהש םדומל בוט םדומ ןיב לדבהה

 .שלחהב רכינ עצוממל תחתמ

 םינחבמ ונכרע ,ןויערה תמגדהל

 תיחימא תרושקת ,רמולכ "םייתימא"

 השולשל ןומלט חייזכרמ ךרד

 םהיניבמ דחא קר ;םינוש םימדומ

 דימת רשק רוציל חילצה

 -גמ םילוקוטורפה .םמצע םיעוציבה ומכ תוחפל

 -וש םיטקפסאמ סדומה תולועפ ןפוא תא םיריד

 חוס66ח 2חו0660) תרושקת לוקוטורפ :םינ

 -ורפ ,(וכו /.32 \.320₪) ןונפיא לוקוטורפ ,(יוכו

 לוקוטורפו (/.42) תואיגש רותיאו ןוקית לוקוט

 לע תינמז-וב םילעופ ((.42 ט) םינותנ תסיחד

 .תחא תרושקת תעונת החלצהב םילשהל תנמ

 -נה ייסישבלומיי הבש ךרדה אוה וקה ןונפיא

 -ורפ .יגולנאה ןופלטה וק לע םיילטיגידה םסינות

 סינוש םינקת םירצוי םינוש םילוקוט

 -עה תוריהמ תא םיעבוק ךכו ןונפיאל

 םלשומה סדומה

 ןפואב הרוחא וא המידק ייהליפניי לש תורשפאה

 3208 לוקוטורפ יייע תשרדנ הניא יטמוטוא

 -ונה ןעמל וז תורשפא ופיסוה םיבר םינרצי ךא

 .תיברימה הקופתהו תוח

 -יא תא םגוד סדומה ,וזכש תיטמוטוא הלועפב

 וא המידק ,!יהליפנייל רושיא שקבמ ,וקה תוכ

 -טה יוק לע .המיגדה תוכיאל סאתהב ,הרוחא

 הנתשמ ,דבלב תורידנ םיתיעל ,םויה לש ןופל

 ךא ,החיש ךלהמב יתועמשמ ןפואב וקה תוכיא

 ,ידמ יניצר אוה כיידב ,וקב שוביש לח ןכאשכ

 .סינורחאה סינותנה לע רוזחל ץלא) םדומהו

 תעמכ הרוחאו המידק תיטמוטוא הליפנ ,ןכל

 ךכיפל ,םיירוביצ םיווקב יוטיב ידיל האב הניאו

 .תונוכתה תמישרב וז תפסות תנייוצמ אל

 -ות ןאכ ונרקסש םימדומה לכ ,.329:8-ל ףסונב

 ,השעמל ,םיפסונ םילוקוטורפ רפסמב םיכמ

 רפסמ 3298 םדומ לכב טעמכ אוצמל ןתינ

 סע תורושקת םירשפאמה םיבושח סילוקוטורפ

 61! 103 ןקת :לשמל .םימדוק תורודמ םימדימ

 ןקת - 361[ 212 ,0-3000-ל יאקירמא ןקת -

 ימלוע ןקת - 2298 ,120000-ל יאקירמא

 -פה לכ תא אוצמל ןתינ וכו 24000-ל

 .ןאכ ורקסנש םימדומה לכב הלאה סילוקוטור

 -יא תרושקתה םג םירשפאמ ולא םילוקוטורפ

 ןוגכ ,דואמ םישבושמ םיווקב החוטבו תיט

 תימלוע תומיאת אדוול ידכב .לייוחל תוחישב

 הכימת לע דיפקהל יוצר תוכומנ תויוריהמב

 םיברב ךמתנה 30000-ל לקוטורפ - /.21 ןקתב

 דחא יתועמשמ לוקיש .ונרקסש םימדומהמ

 -תה אשו אוה - םישמתשמהמ קלח ינפב דמוע

 .תינורכניסה תרושק

 תינורכניטא וא תינורכניס

 -יסא וא תינורכניס תויהל הלוכי תרושקת

 ירגסוממ"י טייב לכ ,ינורכניסא בצמב .תינורכנ

 הריצעה תיביסל (5וגח) הלחתה תיביס ןיב

 ףוסו הלחתהה יוהיזל לבקמה דצה תא (5וסק)

 ,תינורכניס תרושקתב ,ךכל דוגינב .טייבה לש

 טלוקה דצה ;תוצובקב תישענ סינותנה תרבעה

 ןיב השענש ןומזת יייע טייב לכ אצמנ ןכיה עדוי

 תרושקת .םינותנ תצובק לכ תליחתב םימדומה

 ןכש ,הקופת תניחבמ רתוי הליעי תינורכניס

 דבלמ .הריצעו החיתפ תויביס תשרוד הניא

 םיינורכניסא סניהש ,861| 103-ו ץ.21 ינקת

 םינקת םיעבוק סירחא .םינותנה תרב
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 -יס תרושקתב םיכמות םינקתה ראש לכ ,דבלב

 .3208-ו %.32 ינקתו תינורכניסא וא תינורכנ

 .דבלב תינורכניס תרושקתב םיכמות

 תרושקתב םיכמות םימדומה לכ אל ,לזמה עורל

 בורה .בשחמל םדומה ןיב עטקב תינורכניס

 ינורכניסא אוה תבשחוממ תרושקת לש ףחומה

 לש ינורכניסאה ירוטה אצומל רבוחמ סדומה)

 ןוגכ .תינורכניסא הנכות ףירמ בשחמהו בשחמה

 -וד תינורכניס תרושקת .(קזסססחותו וא (1055ג\%

 ינורכניס אצומ לש תפסותו תדחוימ הנכת תשר

 םיכירצ םניא םישמתשמה בורש ללגב .בשחמל

 לודג קלח ,םדומל בשחמה ןיב ינורכניס רושיק

 םימדומב וז תורשפא םיללוכ סניא םינרציהמ

 בשחמה םע לשמל רשקתל ךנוצרב סא .םהלש

 -בל גאד ,לעפמה לש (א111א8 4אום-ה) יזכרמה

 47-ב .תינורכניס תרושקתב ךמותש ,םדומ רוח

 -תל תורשפא תמייק ונרקסש םימדומה ךותמ

 -ומה 12 ךותמ 4-ב קר ךא ,תינורכניס תרושק

 .וז תורשפא תמייק םידיינה םימד

 -סב אצמת ,וניוצ רבכש סילוקוטורפל ףסונב

 צ.23 אוה רתויב ץופנה .םיפסונ רפסמ וז הריק

 ישמתשמ לש סביל תמושת תא ךושמל ךירצש

 -ונ םינקת .תיאפוריא תרושקת תשר - אזותוש]

 86| לש 2084-ו | 2016 201 םה םיפס

 םלשומה סדומה

 -יס סה הלעמ ורכזוהש 61! ילוקטורפ . ץ.33-ו

 -יסה םימדומה ראש ומכ .ןיטולחל םיינורכנ

 861 .שומיש סהל אצמתש ריבס אל ,םיינורכנ

 דבוע .₪6ו1| 2016-ו 2000005 לש ןקת אוה 4

 61 2084 .ודחכנ טעמכ םהינש .24000₪-ב

 -ומ ןיידע ךא 48000₪-ב דבועו ץופנ רתוי תצק

 .םייזכרמ םיבשחמ סע תרושקתל רקיעב לבג

 .םירכשומ םיוקל שמשמ 3

 איה ,ולא םידחוימ םיתורשב תירקיעה הדוקנה

 -של סוקמ שי םא ,רמולכ ,םידחוימ ןכא םהש

 -המ דחא וא תינורככיס תרושקת לוק

 ךירצ ךניאש הארנכ ,םיפסונה םילוקוטורפ

 הויאב ררב ,תוקפס ךל שי תאז לכב סא .סתוא

 הויאבו שמתשהל ןווכתמ התא תרושקת גוס

 יחרכהה סרוגה - ינשה דצה ךמות םילוקוטורפ

 ינש ןיב םילוקוטורפה תמאתה אוה תרושקתב

 .םידדצה

 תואיגש ןוקיתו הסיחד

 ךילע ,ליעל רכזוהש ןונפיאה לוקוטורפל ףסונ
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 ה ט0וזוסחהו 0813 00013100
 ו

00/1008! 60806 5815 6 6 8 
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 05 זז נ5 ד 0 00 ו 00561 0[ 3
 \ ונ 868 0 65 5 .0ו 1ו6פ 0 805 ל וב

 0[ 600101 800 8 0 וס ו ו 4895 קו 0
 6ס חוק( 655ו0ח 6006 1

 818 קוק חח זז | 0 זז 08

 3% 63 ו 3 | ב 8 ו 3 | וסט ב

 1% 60 2 8 8 52 ה (ק]

 -פו תואיגשה ןוקית לוקוטורפ לא םג ךבל םישל

 םימדומה תא ונלבגה .םינותנה תסיחד לוקוטור

 , .4296-ב םיכמותה סימדומל ןאכ םירקסנה

 ןאכ ואבוהש םימדומה לכב אוצמל ןתינ ךא

 ןוקיתו םינותנ תסיחדל םיפסונ םילוקוטורפ

 ןונפיאה לוקוטורפ ןיב רשקה תנבה .תואיגש

 תואיגשה ןוקיתו םינותנה תסיחד לוקוטורפל

 -שה ןוקיתו סינותנה תסיחד ,תיטרואית :בושח

 לוקוטורפב םייולת סניאו םייאמצע סה תואיג

 ךירצ ןונפיאה לוקוטורפ ,לעופב ךא .ןונפיאה

 תסיחדב ךומתל ידכ םימייוסמ םיטרפ ליכהל

 וק תוכיא יייע תורצונה תואיגשה ןוקיתו סינותנ

 .העורג

 \.42 ידי לע ףדעומה תואיגשה ןוקית םתירוגלא

 8611 103 ינקת תחת דובעי אל ,לשמל (1/גפא/)

 ,\( 22088 ,(.22 ,86]| 212 תחת ןכ ךא \.23-ו

 3208 םדומש רבדה תועמשמ .ץ.320-ו 2

 םגו רתוי ןשיו יטיא םדומ סע רשקתל לוכי

 ךמות יטיאה םדומהש יאנתב ,תואיגש ןקתל

 -צע סניא תואיגשה ןוקית ילוקוטורפ .ש.42-ב

 הטישב שמתשמ \.42 ,אמגודל ,ירמגל םייאמ

 ךא ,ףדעומה לוקוטורפה רותב 1/גקאו תארקנש

 רשפאמה) ףסונ ןקת רותב או!א4 תא שרוד םג

 ךא ש.42 םאות וניאש ןשי םדומ םע רשק רוציל

 תא שרווד אוא ,ףסונב .(אואק4 םאות ןכ

 התואמ םיפסונ םינקת רותב א!א83-ו א(א2

 לכב סג ךמות 42 ןקת יכ עבונ ךכמ .הביס

 לע הייונב םינותנ תסיחד .אואק2-4 םינקתה

 םיבייח םימדומה ןכש ,תואיגש רותיאו ןוקית

 ,תרחא .םינותנ סוחדל ידכב תונימאב רשקתל

 -תמ הירחא אבש עדימה לכ ,תועט תרצונ םא

 לכ ,ןכ לע .ןויגיה וא רדס אללו בברועמ לבק

 .42-ב םג ךומתל בייח \/.42988 עיצמה סדומ

 םג ךומתל בייח אואפ5-ב ךמותה סדומ לכו

 סדומ אוצמל ןתינ אל) 4 וא 3 וא א!אק2-ב

 םימדומה לכ (אאו4 סג עיצמ וניאש אאא

 %.42-ב םג ןכלו .4206-ב םיכמות ונרקסש

 ./וןאק2-5-בו

 -מש םיבושחה םילוקוטורפה לע בורקמ טיבנ

 :ונרכה רבכ םתצק

 יתשל םיקלחתמ אואק1-3 םילוקוטורפה 4

 -ולש לכ) סיינורכניסאו םיינורכניס - תוצובק

 הנכתו בשחמ לע סידבוע םילוקוטורפה תש

 תרושקתל קרו ךא איה הנווכה - םיינורכניסא

 עדימ םיחלוש א!אקן-2 .(סמצע םימדומה ןיב

 ימנוויכ-וד-יצחיי אוה אזאק] .ינורכניסא ןפואב

 דבלב דחא ןוויכב רדשמ רמולכ (131[ - 6טק!6א)

 ,ותמועל .םיצבק תרבעהל שמשמו תינמז-וב

 ( ₪1] 6טקוטא) ייאלמ-ינוויכ-ודיי םה 3

 .החישה לכ ךשמ תואיגש ןוקיתל םישמשמה

 -תמ אוהש ייפ לע ףא ינורכניס אוה אאוק3 4
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 -יס תרושקתב םיכמות םינקתה ראש לכ ,דבלב

 .3208-ו %.32 ינקתו תינורכניסא וא תינורכנ

 .דבלב תינורכניס תרושקתב םיכמות

 תרושקתב םיכמות םימדומה לכ אל ,לזמה עורל

 בורה .בשחמל םדומה ןיב עטקב תינורכניס

 לנורכניסא אוה תבשחוממ תרושקת לש חומה

 לש ינורכניסאה ירוטה אצומל רבוחמ םדומה)

 ןוגכ תינורכניסא הנכות <ירמ בשחמהו בשחמה

 -וד תינורכניס תרושקת .(לזסססתותו הא (210550|א

 ינורכניס אצומ לש תפסותו תדחוימ הנכת תשר

 םיכירצ סניא םישמתשמה בורש ללגב .בשחמל

 לודג קלח ,םדומל בשחמה ןיב ינורכניס רושיק

 סימדומב וז תורשפא םיללוכ סניא םינרציהמ

 בשחמה םע לשמל רשקתל ךנוצרב םא .םהלש

 -בל גאד ,לעפמה לש (א/41אא \א!8-ה) יזכרמה

 47-ב .תינורכניס תרושקתב ךמותש ,םדומ רוח

 -תל תורשפא תמייק ונרקסש םימדומה ךותמ

 -ומה 12 ךותמ 4-ב קר ךא ,תינורכניס תרושק

 .וז תורשפא תמייק םידיינה םימד

 -סב אצמת ,וניוצ רבכש םילוקוטורפל ףסונב

 .23 אוה רתויב ץופנה .םיפסונ רפסמ וז הריק

 ישמתשמ לש םביל תמושת תא ךושמל ךירצש

 -ונ םינקת .תיאפוריא תרושקת תשר - א/ותווט]

 םלשומה םדומה

 -יס םה הלעמ ורכזוהש 61| ילוקטורפ . ש.33-ו

 -יסה סימדומה ראש ומכ .ןיטולחל םיינורכנ

 86 .שומיש םהל אצמתש ריבס אל ,םיינורכנ

 דבוע 8611 2016-ו 2000005 לש ןקת אוה 4

 6]| 2084  .ודחכנ טעמכ םהינש .24000-ב

 -ומ ןיידע ךא 48009-ב דבועו ץופנ רתוי תצק

 .םייזכרמ םיבשחמ םע תרושקתל רקיעב לבג

 .םירכשומ םיוקל שמשמ 3

 איה ,ולא םידחוימ םיתורשב תירקיעה הדוקנה
 -של םוקמ שי םא ,רמולכ ,םידחוימ ןכא םהש
 -המ דחא וא תינורכיס תרושקת לוק

 ךירצ ךניאש הארנכ ,םיפסונה םילוקוטורפ
 הזיאב ררב ,תוקפס ךל שי תאז לכב םא .סתוא
 הזיאבו שמתשהל ןווכתמ התא תרושקת גוס
 יחרכהה סרוגה - ינשה דצה ךמות םילוקוטורפ

 ינש ןיב םילוקוטורפה תמאתה אוה תרושקתב
 .םידדצה

 תואיגש ןוקיתו הטיחד

 ךילע ,ליעל רכזוהש ןונפיאה לוקוטורפל ףסונ 6 לש 2084-ו 2016 ,201 םה םיפס

 ה ב 103! הח6זוס3 | 60 5 001 55
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 ה | 600100
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 .00 חרט 0811005 5010/9189 ,6 ה 8 ב ו 07 וא( וחא ||
 ו

 1865וחו/6 50/0916 ,6 ונוס( והא |! 8 וב 61 והא |! ו נושאו וחא |!

 ב

 םוחסחפוסחפ ([40, וח וח605] 35 ד 0 ון ו-5 ומ

 דרב ו 00 | 5180090 605% | 106 005% קח 6 | = 51000910 05% 005% 65
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 /סוטזחס 6010 [₪] ₪ ם ם ם [₪]
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 1005 ה ו

 ו 8 8 אס 6 סה |
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 | וב 1וצ65 0 1168 ל .0 865 0 1 50065 |

 [וזסז 6001/0] 86 8 05 ל 5 קוסקו ו יה 05 קו ו
 סח 550 61 \

 0818 טק זז הזז יי יב זז 08

 הז 3 3 8 08 םזסטק 2 ל 3.| םסטק 7 0003

 18% 60061 2 06 8 2 ו 085520 :

 -פו תואיגשה ןוקית לוקוטורפ לא םג ךבל םישל

 םימדומה תא ונלבגה .םינותנה תסיחד לוקוטור

 ,.4208-ב םיכמותה םימדומל ןאכ םירקסנה

 ןאכ ואבוהש םימדומה לכב אוצמל ןתינ ךא

 ןוקיתו םינותנ תסיחדל םיפסונ םילוקוטורפ

 ןונפיאה לוקוטורפ ןיב רשקה תנבה .תואיגש

 תואיגשה ןוקיתו םינותנה תסיחד לוקוטורפל

 -שה ןוקיתו םינותנה תסיחד ,תיטרואית :בושח

 לוקוטורפב םייולת סניאו םייאמצע םה תואיג

 ךירצ ןונפיאה לוקוטורפ ,לעופב ךא .ןונפיאה

 תסיחדב ךומתל ידכ םימייוסמ םיטרפ ליכהל

 וק תוכיא יייע תורצונה תואיגשה ןוקיתו סינותנ

 .העורג

 42 ידי לע ףדעומה תואיגשה ןוקית סתירוגלא

 8611 103 ינקת תחת דובעי אל ,לשמל ([/גפאו)

 ,\ 22088 ,.22 ,86]| 212 תחת ןכ ךא \.23-ו

 3208 םדומש רבדה תועמשמ .ש.320-ו\ 2

 םגו רתוי ןשיו יטיא םדומ םע רשקתל לוכי

 ךמות יטיאה םדומהש יאנתב ,תואיגש ןקתל

 -צע סניא תואיגשה ןוקית ילוקוטורפ .ש.42-ב

 הטישב שמתשמ 42 ,אמגודל ,ירמגל םייאמ

 ךא ,ףדעומה לוקוטורפה רותב 1.ג2א| תארקנש

 רשפאמה) ףסונ ןקת רותב א!א4 תא שרוד םג

 ךא ש.42 םאות וניאש ןשי םדומ םע רשק רוציל

 תא שרוד אוא4 ,ףסונב .(אואק4 םאות ןכ

 התואמ סיפסונ םינקת רותב אואק3-ו אוא2

 לכב םג ךמות ש.42 ןקת יכ עבונ ךכמ .הביס

 לע הייונב םינותנ תסיחד .א!א2-4 םינקתה

 םיבייח םימדומה ןכש ,תואיגש רותיאו ןוקית

 ,תרחא .םינותנ סוחדל ידכב תונימאב רשקתל

 -תמ הירחא אבש עדימה לכ ,תועט תרצונ םא

 לכ ,ןכ לע .ןויגיה וא רדס אללו בברועמ לבק

 .42-ב םג ךומתל בייח 4208: עיצמה םדומ

 םג ךומתל בייח או!אק5-ב ךמותה םדומ לכו

 סדומ אוצמל ןתינ אל) 4 וא 3 וא א!אק2-ב

 סימדומה לכ (אאו4 םג עיצמ וניאש אוא5

 .42-ב םג ןכלו .4204-ב םיכמות ונרקסש

 .[[ןאק2-5-בו

 -מש סיבושחה סילוקוטורפה לע בורקמ טיבנ

 :ונרכה רבכ םתצק

 יתשל סםיקלחתמ אואק1-3 םילוקוטורפה 4

 -ולש לכ) םיינורכניסאו סיינורכניס - תוצובק

 הנכתו בשתמ לע םידבוע םילוקוטורפה תש

 תרושקתל קרו ךא איה הנווכה - םיינורכניסא

 עדימ םיחלוש אואפ1-2 .(םמצע םימדומה ןיב

 ייננוולכ-וד-יצחיי אוה אואק] .ינורכניסא ןפואב

 דבלב דחא ןוויכב רדשמ רמולכ (₪41[ - 0טק16א)

 ,ותמועל .םיצבק תרבעהל שמשמו תינמז-וב

 ( ₪1 טטקו6א) 'יאלמ-ינוויכ-ודי סה אא 3

 .החישה לכ ךשמ תואיגש ןוקיתל םישמשמה

 -תמ אוהש ייפ לע ףא ינורכניס אוה אוק 4
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 -ורפ רותב .ינורכניסא ןפואב בשחמה םע רשק

 -ונה תויביסה תא ייתלגמיי אוה ,ינורכניס לוקוט

 אוה ,רמולכ .רתוי הלודג תרגסמ תבוטל תופס

 .הריצעהו הלחתהה תויביס ןיב עדימ רתוי זרוא

 אלו ינורכניס ןונפיא לוקוטורפ שרוד ,אוא

 .םיינורכניסא םילוקוטורפב ומשייל ןתינ

 וליפא סויהל ןוכנ .ןמזמ דחכנ אאוקו %

 טקב חולשל םעב 'א ךתנווכב םא

 ץבוק רוחב וכרד תא לחהש

 תוניצרב לוקול ךילע ,בשחמב

 %50-%4ם תוביבטב עיקשהל

 ךמותה םדומ שוכרלו םיבסונ

 .םיפקב חרבעהב

 -המ דחא ףאב ותוא הלילכמ הניא א!וסזסססחו

 תאז תמועל .הדי לע םיקוושמה םימדומ

 .ףטוש שומישב ןיידע םיאצמנ אא 4

 ןוקית רשאכ סג רשקתל רשפאמ אוא2

 .םדומב אלו הנכותב השענ תואיגשה

 םלשומה סדומה

 -ל 4298 ןיב רשק ןיא ,אא4-ל 42 ןיב

 -ומ םע םינותנ תסיחד לצנל ידכ ךא ,אאו5

 םג םיעיצמ ןאכ םימדומה לכ ,םינשי םימד

 ןתינ ,ולא םייסיסב םילוקוטורפל ףסונב .אאו5

 לש תפסות ונרקסש םימדומהמ סיינשב אוצמל

 -תב תונימא רפשל דעונש לוקוטורפ והז אאו0

 ."ןופאלפייב ןוגכ ,םיינוציק שער יאנ

 םדומ לכמ [טעמכ] םקב

 -הב םג םיכמות ונקדבש םימדומהמ םישימח

 תולשל סעפ יא ךתנווכב סא .םיסקפ תרבע

 ךילע ,בשחמב ץבוק רותב וכרד תא לחהש סקפ

 -ונ 550-540 תוביבסב עיקשהל תוניצרב לוקשל

 .םיסקפ תרבעהב ךמותה סדומ שוכרלו םיפס

 -לו ףבוקה תא סיפדהל ךרוצ ןיא הזכ םדומ םע

 הנווכה ,כידב .סקפ תנוכמב ותוא קורס

 אצמנש 3 הצובק סקפ איה ייסקפב הכימתייב

 1-ו 2 תוצובק .םויה סקפה תונוכמ לכב טעמכ

 -מו 3 הצובקמ רתוי םייטיאו םינשי םינקת םה

 היה ,בר אל ןמו ינפל דע .םיצופנ ויה אל סלוע

 רודה - 4 הצובק שרית 3 הצובק תא יכ רורב

 -ופס תוינש לש תוריהמו ההובג תוכיא לש אבה

 -הל ךישממו ךישמה 3 הצובק ןקת ךא .ףדל תור

 ,רוקמב .4 הצובק ןקתב וישכע הרחתמו חתפת

 .960006-ב םיסקפ תרבעהל הננכות 3 הצובק

 םילעופה םיסקפ 3 הצובקב אוצמל ןתינ ,םויכ

 ש.17  לוקוטורפב םישמתשמו | 14,40000:-ב

 .הנורחאל קר קושב ומוקמ תא סופתל לחהש

 הסיחדה ישוקל םאתהב הנתשמ רודישה ךשמ

 -צה ינשב םיסקפה לש תונוכתלו בוקה לש

 -צי .ףדל תוינש 60-ל 30 ןיב םיענ םינמזה .םידד

 ףדל תוינש 9 סיקפסמ סה יכ םינעוטש םינר

 דחוימב הסיחד-רב דומע והז יכ םיחינמ

 הצובק יעוציבשכ .(ןבל ףד לע םידדוב םינמיס)

 םיליטמ םיחמומ ,4 הצובק יעציבל םיברקתמ 3

 .אבה ןקתל ךופהתו טלקת 4 הצובק םאב קפס

 -ישמ תואמצעה אוה 4 הצובק לש בושח ןורתי

 בטיה טלקי ןקתה יכ םינעוטש שיו ןונפיאה תט

 יווק תא ףילחתשכל תילטיגידה 150א תשרב

 הלולע 3 הצובק .םויה לש םייגולנאה ןופלטה

 לוקוטורפ תוכזב 150א-ל ץורמב חצנל וליפא

 64%00-ב תילטיגיד תרושקתב ךמותה שדח

 4 הצובק .הנשה ץרמב 6017 יייע הרשואש

 וז תורשפא לוקשל ךרוצ ןיאו רקי סוסקול איה
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 .סויה םדומ תריחבב

 ךומתל סקפב ךמותה סדומ לכמ תופצל ןתינ

 םימדומ רסירת יצח תוביבסב .3 הצובק סקפב

 ףסונב) 2 הצובקב סג םיכמות ונרקסש הלאמ

 -המ 95%-כ ,םייווישכע םינותנ יפל .(3 הצובקל

 -ומה ךותמ 5 .3 הצובק גוסמ םה קושב םיסקפ

 .\.17 שדחה לוקוטורפב םיכמות ןאכש םימד

 תערוג הניא וז היצפוא תללכה יאש יפ לע ףא

 תא בישחהל ןתיג ,םדומ-סקפה ביטמ הברהב

 םיאנת תחת :ןטק סולפכ הז ןקת לש ותואצמה

 ףא ךמות ינשה דצב סקפהש יאנתבו ,םימיאתמ

 ךוסחל הז לוקוטורפב שומיש לוכי ,/.17-ב אוה

 .ףד לכב תוינש המכ

 תומרו תודוקב

 ךילע םימדומ לע תוטלושה תודוקפה דבלמ

 דע .סקפה לע תוטלושה תודוקפל סג בל םישל

 -פב שמתשה סדומ-סקפ לכ ,םינש 3-כ ינפל

 םלשומה סדומה

 הנכותה תליבחב קפתסהל תצלאנש ,רבדה

 ףאוש סויכ קושה .םדומה תא תינקשכ תלביקש

 בושח רבדה .םדומ-סקפ תרושקתב דיחא ןקתל

 -כת םע םיקוושמ םימדומהמ סיבר ןכש ,רתויב

 יוצרש סקפל רזע תונ

 .חיבשהל דואמ

 דחא ןקת ןיאש יפ לע ףא

 בור ,םינרציה לכל דיחיו

 סירצוימה םימדומ-סקפה

 רכומש המב םיכמות סויכ

 וא 1 המרב תודוקפ ןקתכ

 ייהמריי :בל םיש 2 המרב

 ןייצל בושח .(ייהצובקיי אל

 סדומ ןיב הנוש 2 המר יכ

 -וק תומרה .והנשמל דחא

 -לש תודוקפה תא תועב

 .סדומל .תוחלשנ השעמ

 ןהיניב יתוהמה לדבהה

 לכ תא דבעמש אוה בשחמה 1 המרבש ,אוה

 -ומה 2 המרב וליאו הלוכ החישה ךשמב עדימה

 ,יופצכ .ומצעב םינותנהמ רכינ קלח דבעמ םד

 יתועמשמ ןפואב רקי וניה 2 המרב םדומ-סקפ

 -יע ילגעמ ליכמ אוה ןכש 1 המרב םדומ-סקפמ

 .סיפסונ דוב תועמשמ .סקפה לע הטילשל תונוש תודוק
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 רשפאל :הרורב התיה הרטמה 2 המר החתופשכ

 רדשמ אוהשכ ,עקרב ףטוש ןפואב דובעל םדומל

 .יזכרמה דבעמל הערפה אלל ,םיסקפ טלוק וא

 דובעל 1 המר סדומל רשפאל היעב ןיא ,םויכ

 ."האלמ תומיאת" אוה ןאכ חתבמה טבשמ

 ועגת םא הנכוה לכ םע דובעי םדומ לכ

 תודוקבה תא שיקתו ד6זחווחפו 77

 לע לקהל |חינ דציכ איה ה'עבה .תינדי

 ,תיטמוטוא םחלעבה ידי לע םיבילהה

 תוחיש תלבקו גויחמ לחה

 דחא ישוק .3865א/25 לע וליפא עקרב בטיה

 ,חתפתמ ןקת (ןיידע הניהו) התיה 2 המרש אוה

 -ונב שומישל הרשוא 114-592 תימשר ,2 המר

 ונקדבש םימדומהמ דחא ףא לבא 1992 רבמב

 היה אוה ןכש ,הז ןקת ירחא קיודמב בקוע וניא

 ,תאז סוקמב .םימדומב סושייל ידמ שדח ןיידע

 ןקתה .2 המר לש םייניב ןקתב םיכמות םה

 ולידבהל ידכ 2.0 המרכ כיידב סחוימ רשואמה

 -הש שרוד ןקתה ,השעמל .םייניבה ינקתמ

 -אל ידכ ,2-ב אלו 2.0-ב ךמותכ ההדוי םדומ

 םיכמותש סימדומ ןיב לידבהל הנכתל רשפ

 סימדומה בור .סניאש הלאל שדחה ןקתב

 לע םיססובמ ,וז הריקסב 2 המרכ ורדגוהש

 -ומ ךא 1990 טסוגואב בתכנש םסייניב ןקת

 תונוש תוטישב הז ןקת םימשיימ סינוש םימד

 לכב ךומתל הכירצ הנכותהש ךכ ,תצקמב

 המרב הכימת בישחהל ךרוצ ןיא .דוחל הסרג

 יפ לע ףא :ןורסחכ ,2.0 וא 1 המרל דוגינב ,2

 סקפה תונכות בור ,הדיחא הניא 2 המרש

 -לו 2 המר לש תונושה תואסרגב תוכמות םויכ

 תאז לכב .דיתעב םג וז הכימת קפסל וכישמ

 יהוז סא 2.0 וא 1 המרב הכימת רוחבל יאדכ

 .ךתוטבלתה

 המרב ללכנ וניאש ףסונ אשונל בל םישל שי

 -דח תולועפ ףיסומ 607 לש שדח ןקת .0

 השיגל הנשמ תובותכב הכימת םללכב תוש

 רבכ 2.0 המר לש ןוכדע 1/גא ךותב הרישי

 תאז תמועל 1 המר .דיתעב ונילא עיגיו וכרדב

 ןכש תושדח תונוכת ליבשב ןוכדע ךרוצ וניא

 תונוכתה לכב תלפטמ תרושקיתה תנכות

 תושימג ןעמל ,ןכל .ומצע סדומה אלו וללה

 םייוסמ ןורתי אוצמל ןתינ ,דיתעב תיברימ

 .2.0 וא 2 ינפ לע 1 המרב

 -ורב סה סקפ תרושקתב םירושקה םיאשונה

5 
 1993 'טפס לארשי 06



 בוט רתוי - רהמ רתוי זא ףסכ הלוע ןמז :םיר

 .יטירק וניא תוינש רפסמ לש שרפהש יפ לע ףא)

 ורבע םיסקפה לכ טעמכ יכ ,ונאצמ תוקידבב

 -הל ךתנווכב סא .ןויצ ותואב םינחבמה תא

 רבעש םדומ רוחבל גאד ,םדומ-סקפב שמתש

 .יפרג דומעו טסקט דומע - םינחבמה ינש תא

 תויתודידיו הנכות תומיאת

 -מש םימדומה תצובק לע ךטבמ תדקימש עגרב

 -תב זכרתהל ןתינ ,םיעוציב תניחבמ ךל םימיאת

 ,תויתודידי ,הארמ :םדומה עיצמש תופסונ תונוכ

 -מה טפשמ .םירחא סימדומלו הנכתל תומיאת

 -עי םדומ לכ .ייהאלמ תומיאתיי אוה ןאכ חתפ

 -תו ד6חחותג| בצמל שגת סא הנכות לכ סע דוב

 ןתינ דציכ איה היעבה .תינדי תודוקפה תא שיק

 ,תיטמוטוא םתלעפה ידי לע םיכילהת לע לקהל

 .תוחיש תלבקו גויחמ לחה

 םדומ תריחבב עיקשהל ךירצש הגאדה תדימ

 תריחבב ךתושימגב היולת ,הנכותל םאותה

 תותשרל רבחתהל ךרוצ ךל ןיא םא .הנכותה

 תומייוסמ תונכות תובייחמש ,תודחוימ 8

 ירה ,דבוע התא הנכות וזיא םע ךל הנשמ אלו

 םע בטיה תדבועה הנכות אוצמל ןתינ דימתש

 םלשומה סדומה

 38ץ6 -מ תונוש תודוקפ וא תוחפ ,רתוי

 אוצמל ןתינ 100%-ב תומיאת .5תוגההוס66ח

 תיטבמ ןבומכ רבדה .ןאכ םימדומה ךותמ 7-ב

 תודוקפ המכב רוסחמ םג ךא ,האלמ תומיאת

 הדבועה לשב .תויעב ידמ רתוי סרוג וניא כיידב

 תסיחדו תואיגש ןוקית סג תנווכמ הנכותהש

 תודוקפ-םאותש סדומ רוחבל ץלמומ ,םינותנ

 .[ווטזסססחו-ל םגו (סקווחוג וא \%) ₪1406-ל םג

 -ינש תא אוצמל יופצ יכ דע כייכ םיצופנ סהינש

 אוצמל השק יכה .תרושקת תנכות לכב סה

 -ופנ אל םימדומ לש תודחוימ תודוקפל הכימת

 אוטוזוושסח, גפוססה לש םימדומה ומכ ,םיצ

 .ק6חת]-ו

 -מש ,תומייוסמ תונכות םע סג סגד לכ ונקדב

 לש סניאש םימדומ סע רזומ ןפואב תוגהנת

 .יתימא שומיש לע םינותנ קפסל ידכ ,%

 ריבס ,תונכות רתויל רתוי ץסאותיי םדומש ללכ

 .רחבתש הנכות לכל סאות היהיש רתוי

 תולקת רותיאל תוירונ

 הלקת רותיאב היעבב סעפ יא תלקת) םאה

 םא !לוקמר וא הרקב תורונ ליכה אלש םדומב

 םימדומב .לכסתמ הז המכ עדוי יאדוו התא ,ןכ

 דוע תויחרכה ולא תוירונ ,\/.4208 םע ש.320ו6

 אצמ הרקבב ךרוצה ,םדוק רכזוהש יפכ .רתוי

 -יזמ לחה ,םינוש םינרצי לצא תונוש תובושת

 הלכו תופסונ תוירונ תפסוה ךרד ,אשונב לוזל

 תובהבהמו סיעבצ תופילחמ תוירונ לש בולישב

 ןהשמ רתוי שמתשמה תא תולבלבמש תינמז-וב

 .תורזוע

 8 ןתוא תא שי לשמל 11365 0קזוחוג 14.4+"8%-ל

 1חוש|-ל .5חוגהחוס6סחו 2400-ל שיש הרקב תוירונ

 ןהמ תובר רשא תוירונ 9 שי 53115 אטסח 6

 וא בוהבה ,עבצ יוניש - םינפוא המכב תולעופ

 ,םינותנה תא םיחנעפמש ירחא וליפא .סהינש

 ./.42 וא אואק בצמב םיאצמנ םא םיעדוי אל

 םיעיצמ םימדומ רפסמש ,םה תובוטה תושדחה

 לע טסקטב סוטטסה תגצה יייע יטנגלא ןורתפ

 לע גיצמ 2ץ%6] -1496ק108-ה לשמל .1.00 ךסמ

 -ורפ תא ,תיחכונה תוריהמה תא 1.60 ךסמ

 לכ ,םינותנה תסיחד סחי תאו ,ןונפיאה לוקוט

 תוירונ רפסמ שי 2ץא61-ל ,ףסונב .טסקטכ תאז

 בצמ ,תמרומ ייתרפופשייה םא תוגיצמה ,תופסונ

 ןתינש ךכ ,לבקמ/חלוש בצמו ,תיטמוטוא המרה

 .יחכונה סוטטסה תא דימ תוארל

 המוד ןפואב סוטטסה גצומ א1144008א54-ב

 דצמ וללגל ןתינש ,רתוי ןטק 105 ול שי ךא

 גיצמש .םדומ רוחבל ףידע .דימת ,תיללכ .דצל

 ףידע טסקטו ,תוחפ גיצמש הז לע םינותנ רתוי

 ו -כה הנכותל תומיאת ,תאז תמועל .ךלש סדומה
 5 5 הסססמס5 | ₪05 אוטוטו | = ₪05 א וסוסוסו8 | | 005 סוסו 00 וזו ןח 00 ןוגכ תדחוימ הנכות ךל שי רבכו הדימב ,תיחר

 םקסהצוסז |  ואסו0קקה | פנו 7 טפפ ם00ס0ה | סא  |?טתתס6|  תרפישש הנכות וא קנב ןובשח לוהינל הנכות חס 6 5105 | דו6קחסהו65 |ח\
 14400 8 14400 8 3? [% 3?פ% 59 קוו 1066 עא

 20000 וי 00 0 0 2000 20 00 .התוא קורול הצור ךניאו ךיכרצל דחוימב

 6 דר יב סח 6 יה | ו אוז 5
0 

 ות ו 8 ב ה וכ וי קו -קש רחאל אוצמל הצור תייהש ןורחאה רבדה
 ש/וח?פא וו וז 55

 8 ,אוה הנכותל םאות ועאש םדומ תינ

 1 1/5 הב 5 6 558 | 6 | 65 .ךל רוזעל תניינועמ הנניא ייתינכטה הכימתהייש
 יב 06 |3/ ל 8 5% ה ה ו ] 0 5% םדומ רחב ,ךל הבושח תומיאתהש :תטלחה םא וי יו 0% 1800810 05 0 6 ַט 1 0

 = 6 מא 5 . 5 שה 1 7 לש םגד לכל בורק רתויש המכ גהנתמש
 ם ₪

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ לש םימדומה ₪965 תרצותמ 5חוגהתוס66ח
 ם ם ם ם ₪ ₪ ם ם 0 -

 0 0 האו 90 | מו | שו | | | בור תא אוצמל ןתינ הנכות לכבו ןקתל וכפה 0% חחח וירי וייל 0, , 0. אי / . / 0 | ו ה ל מל
 ד ו ] ו | -ות וליפא תומייק .11896 ימגד (לכ תא אל םא)

 - 0 | מ | א | 2 | | !רחא רבד סוש סע דובעל תוחיטבמ ןניאש תונכ א 4,600 סז 1,200 905 (ץ9! 1,200 טס (9 7 14,400 05 [5 וי נ 48000
 ו .-- 0 ו 1165 ,תקייודמ הניא 11866 אותי הרמיאה
 ו ל 0 תודוקפ לש םינוש םיגוס המכ תקפסמ המצע

 , 0 : 0 םע דובעל הננכותש הנכותש ךכ ,תואסרג המכב םווחאוחס), 2. םווחאוחש, 2.
 וחשף 4 /וחאוח] 14,

 מ( = | - פ וטפח) \ -עת חרכהב אל ,לשמל ,5חוגחתוס66ו 2400 םגד
 .5חוגהחוס66חו 9600 וא 5חוגהתוס66חו  םע דוב

 םאותיי אוהש םדומ םייק אל יכ ,קיסהל ןתינ
 צ+צ3 ל ] 8 8 יב צלו 1

 ₪ ₪ ₪ ם * | = - ₪ 5 וכתב המוד םא יכ 5 יב 6 8 8 8 ו וס סח יוסמ םגדל ויתונוכ המ לר ה
 = 2000 יי 2000 וב ו ובנ ב 0 15 0 פְעטפפ 0 וב 5 לש 0 ו 0 ו 0 0 ו ו תו

 קוסקו קפוץ וס וסקס וס תת 5 85 ווב 05

 לש םגד הזיאל ונייצ "תונוכתה םוכיסייב

 סאהו רתויב המוד קדבנה סדומה 5חוגתו006ו

 02 ול שי םא וא ₪876-ל ןיטולחל תוהו ויתודוקפ

 310 5 יה

 3 סטפ 2, 6וסטק 3, | 7
 \ הז

 ב הזז וה | | ו
6 3 6 7 3 

 2 1 0 8 0 8 נב ב
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 תובהבהמ תוירונ לע דחוימב ,תוירונ לע הברהב

 וקב שמתשהל ךתנווכב סא .םיעבצ תופילחמ וא

 המרה" תירונ םע םדומ רוחבל גאד ,דיחי ןופלט

 .החישל הנעי םדומה םא עדתש ידכ ,י'תיטמוטוא

 :תורשפל ןכומ היה ,דיינ םדומ שפחמ התא םא

 קר וליכה ,ונרקסש םידיינה םימדומה בור

 אצוי א14400תא2%א1-ה .הרקב תוירונ 3-4-כ

 -ומה לכ .הרקב תוירונ הנומש ליכמ אוהו ןפוד

 תא עומשל רשפאמה לוקמר םיליכמ ןאכ םימד

 -יחה תלועפ תאו ומצע גויחה תא ,גויחה לילצ

 .תויעב תריתפל םיבושחה ,רוב

 ?ןופלטה תא חינהל הפיא

 ,לדוגו הרוצל בל םישל חוכשל לקש יפ לע ףא

 ךתנווכב סא רקיעב ,רתויב םיבושח סהש ירה

 -ושה לע סוקמ ךל רסחש וא דיינ םדומ תונקל

 רואית אצמת ,"תונוכת סוכיסיי ףיעסב .ןחל

 ןאכ בושחה ןותנה - םדומה הנבמ לש רצוקמ

 -חל ידכ סדומה לע ןופלט חינהל תורשפאה אוה

 לוכי התא ,ךכב ךרוצ ךל ןיא סא .םוקמב ךוס

 .ןוחטבב ליינה ףיעסהמ סלעתהל

 םלשומה סדומה

 לוכי ייןטקיי םדומ .ןופלט וילע חינהל ידכב ידמ

 -הל ידכב ידמ ןטק ןיידע ךא הרוצ לכב תויהל

 -תמ יטרדנטס סדומ .לדוג לכב ןופלט וילע חינ

 ךכל הבוט אמגוד ,יסאלק ןופלטל קוידב םיא

 םיאתמ ייבחריי םדומ .3גא6 לש םימדומה איה

 סדומו .רתויב םיבחרה וליפא - ןופלט לדוג לכל

 ןופלטמ רתוי תרכינ הדימב ,בחר וניה יילודגיי

 ןופלט וילע חינהל ידכב ידמ ןטק ךא יטרדנטס

 .דחוימב בחר

 הדיעמה תיבכוכב םיוולמ לדוגה יפיעסמ קלח

 חינהל ןתינ אל ךא ולדוגב םיאתמ םסדומה יכ

 יחתפ תא סוסחי ןופלטה ןכש ןופלט וילע

 בשחנש םדומ .הרקבה תוירונ תא וא רורוויאה

 הרקמב ןבומכו תוללוס לע לועפל לגוסמ ,דיינ

 ייסיכי' לדוג .ןתינש לככ ןטק תויהל וילע ,הזכ

 דועב הצלוחה סיכל וסינכהל ןתינש ותועמשמ

 -ומל .לגוסמ וניא ,הזה הרקמב יילודגיי םדומש

 ןכש ,ולשמ ףיעס עיגמ קא!14400אתאך םד

 תא ליכמ םהמ דחאש סיקלח ינשמ יוגב אוה

 סידיינ םימדומב .םדומה תא ינשהו תוללוסה

 יכ חינהל ריבס ךא ,לדוגה לע שגד םישל בושח

 .למשחה תשרל םאתמ סג ךמע תחקל הצרת

0 
 תוקרי ראש רצו בחר אוהשמ הובג רתוי אוה יילדגמיי םדומ

 ₪5 שה
 61601 ה ב וי וי ו ונ

 105105 6 יב !ח6
 ד 0 5 ךשוהססחו ךאוהפסחה יו
 ד 3 ד יג סה 32015 8%

 151 םזוס (165166 600181 וסה] [ 00 00 2000 00 00 (י]

 סחר חחח 611005 501144876 6 יב ואו וחא |! יב טוסא( תא |[ םוטאוח | 08

 1965/70 50/0818 6 6 וס והא | 5 ואוח || ואוח | \שוח[בא [וזס

 קווץ5וסה| 0 9ז-זז--58

 םוחחטחפוסה5 (000, וח וח6ת65) 248553 ו 8 +8 ו ו-5 ו 3

 6 00 005% םוספ יי 65% 51800876 005% | | = 00070 00 | | 00%
 םווסח6 וס חסה

 קס 0 ו0160-00181//16וס0 פוזה הם | ]₪ ם₪ אה שה שם₪
 סו ₪] [₪ ט [₪] ₪
 506006 חח 6% ט ₪ ₪ ₪ ₪

 .םופווחסזוצס זוח [סז %0/0318ו60 63/1 ם ם ם [₪] ם

 ב 105 605, 16005: 18, 8 חח: 4 0. 015: ג. 0 יח 105. א. 0.
 56.8.00. 56, 00, | סה, אח, חס, 50. יובי] 0

 ה ₪ ו 0 דאו זה אוה 0, חס, חז5.
 (טווחאחַפְו. דה (טווחאות) 10, דה דה

 ו 00 רב 0 600 וס 4,800 טק סז
 0 135181 (ז35 וו0חז) הפ 5 וז | 50 ה 485191 (35 !יףחז)

 ו =
 518009ז05 5 סזז

 00/1/0031 0818 00 0/31וסח תולה 23 86וו 201. 861 צו צו 3 +3
 005 ה 2010, 88! 2084.
3( 

 . 001.01 סח 5615 ל 6 6 וס 8 8 6

 ה . . . [₪] .

 0 5 ו ו ב 0 ו 0
 וב ו ונ | נוב 165 ל ו ב ובעטפפ 0

 זס 60ח1ז0| 806 83 6 ל 5 ו או 805 ל 56005/ | 0 וס
 600655100 608061 \ווסזססחו א\וסוססו

 0818 םינחוק וה יה תזאז 0 ו זז 0

 18% 63 וו 3 003,017 | וס 8 3. | טק 3 4

 18 6006 1 2 2 2 2 2 ב

 -וה - הליבחה ראשל םג בל םישל חכשת לא

 .תינכט הכימתו תוירחא ,םילבכ ,הלעפה תואר

 הנכות םג הזיראב אוצמל ,םיבר םירקמב ,ןתינ

 ךתולעבב ןיא םא .סקפל הנכות וא/ו תרושקתל

 לש התואצמה בשחה ,תרושקת תנכות רבכ

 -יעל ,םדוק רמאנש יפכ .םייוסמ ןורתיכ תאזכ

 -ומה םע תוקפוסמ סקפה תונכות ,תובורק םית

 תמועל ,תובישח סחייל שי .רסחב תוקול סד

 סע האבש ואותזגא 2.0 ןוגכ האלמ הנכותל ,תאז

 -המ 9 ,האוושה םשל .אוגסזסחוא א[8גא|ןוסט %6

 רורב | .\אותתגא 16 םע קר םיקוושמ םימדומ

 הנכותהש הדובעה תביבסל תובישח סחייל שיש

 סאתהב ,סהינש וא , 205 וא \/ותטספ :תכמות

 ונרקסש םימדומה לכ .ףידעמ התאש הביבסל

 ,בל םיש) ןופלטל רוביחל לבכ םע םיעיגמ

 ,ףסונב (ופילחהל ךרוצ שיו הנוש רוביחה ראב

 לבכ םע םג םיקוושמ םידיינה םימדומה לכ

 .בשחמה לש ירוטה אצומל םיאתמ

 ,וקה ותואל סדומו ןופלט רבחל ךרוצ שי סא

 סדומה לע ןופלט עקש לש ותואצמה ךירעת

 רבחתמ ןופלטהו ןופלטה וקל רבחתמ סדומה)

 -טה וקל לצפמ תיינק ךל ךוסחי רבדה .(םדומל

 -ומה ראשמ 45-ו םידיינה םימדומהמ 8 .ןופל

 םימדומהמ קלח .וז תורשפא םיעיצמ םימד

 תאז ונייצ אל ךא רוכש וקל רוביח םג םיליכמ

 .םדומה תונוכתב

 סא .דועית ףיעס םג אצמת תונוכתה תלבטב

 חמשת ,םדומה תודוקפ תא ןידע ריכמ ךניא

 .הלעפהה תודוקפ לש קדקודמ טוריפ אוצמל

 -רכ אצמנב היהיש דואמ יאדכ ,הרקמ לכב

 ריהמ שופיחל ,תודוקפה לכ תא ליכמה סיט

 איקב ךניא סא .המיאתמה הדוקפה לש

 עדימ ליכמה הכרדה רפס שפח ,תרושקתב

 -יגמ םימדומה לכ טעמכ .ללכב תרושקת לע

 אצוי .תלבגומ יתלב תינכט הכימת סע םיע

 קר עיצמש דטזטס \/!066חו קוטפ אוה ןאכ ןפוד

 -יימה תורבחהמ 18 .םניח הכימת ימי 0

 ןמזל סניח הכימת תועיצמ ,םימדומ 26 תוגצ

 .וילא בל םישל שיש ףסונ ןותנ - לבגומ יתלב

 :תוירחאה תפוקת תא ןובשחב חק ,ףוסבל

 - תוירחא םייתנש םיעיצמ םימדומהמ 3

 הפוקתהמ תוחפ תחא הנש תוחפל םהש

 התאש ינפל םדומב שמתשהל הפצמ התאש

 דמעמ קיזחה םדומה סא ,לבא .שדח הנוק

 המכ דוע היחי אוהש חינהל ריבס ,םייתנש

 םיעיצמ םימדומ 27 ,תאז תמועל .םינש

 .רתוי וליפאו תוירחא תונש שמח דע שולש

 - םוי 90 - 16160( העיצמש תוירחאה תפוקת

 .הצובקה ראשל רומג דוגינב תדמוע
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 רודיבו םיקטע לש בוליש ספ 0 ו

 (105 ימעמ ךשמה)

 ירתוכ לש הקפהב רתויב ססותה םוחתה

 -וקש המ לש רואל האצוה ,ןיידע ,אוה 62-סאו

 הדמול - םפט6סג1אאומאז םיאקירמאה םיאר

 -ומה הז םוחתב .םימיכחמ סיקחשמ וא תעשעשמ

 תורפסב םימייק אלש םידמימ תקפסמ הידמיטל

 רוטילקתה .תולוקו העונת - הליגר תעד תבחרה

 ,50 וא אמ 7001אש08%5 תרבח יייע אציש ,לשמל ,דחמ א 8

 אלש יפכ הינרופילק סורדב וגייד-ןס לש םסרופמה תויחה ןג תא גיצמ

 םג גיצהל ןתינ תוגאושו תוענ תויח .תרחא הרוצ סושב תוארהל ןתינ

 -וצב הגצהה תא תונבל רשפאמ 6-80א-ה קר לבא ,ליגר ואדיוו טרסב

 .הבישח תררועמו הליעפ ,תיביטקארטניא הרוצב גשומ דומילהש הר

 ,הדמול

 םימובלא

 םיקחשמו

 -מה ירוזיא תפמ תא גיצמה ךסמ םע תויחה ןגב רוקיבה תא ליחתמ דליה

 רעיה לשמל ,ותוא ןיינעמה רוזיאה תא רבכע תציחלב רחוב אוה .ןגב היח

 תרדהנ הנומת הארמ אבה ךסמהו ,םייטקראה בשעה ירושימ וא יפורטה

 םייתביבסהו םיימילקאה םינייפאמה לע רבודמ רבסה םע רוזיאה לש

 רקחמה תא ךישמהל תורשפאמ הנומתה ביבס תועיפומה תוימלצ .ולש

 ייחמ ואדיוו יעטקב רוזיאל תוינייפואה תויחב תופצל :סינוויכ המכב

 ,רויאב הדחכה תנכסב סיאצמנ םייח ילעב הזיא ררבל ,ןהלש םוי סויה

 -וד םיאנת םיררוש םלועב םיפסונ תומוקמ הזיאב קודבל

 -רפ קפסמ ןיירקה ,םינוטרסל ליבקמב .המודכו םימ

 עבטב תויחה ייח ךותמ ןה ,גצומה לע םיניינעמ םיט

 ףרטצהל סילוכי םינטק םידלי .ןגב םייחה לע ןהו

 ינימייל םתוא חקיש ,והשלכ אשונב י"ךרדומ לויטייל

 םירחא םיקרפ .םיפטוש םירבסה יווילב יייראפאס

 -תה לכה ךסב .םיחמצלו םירואזונידל םישדקומ

 -טס תונומת 1300 ,ואדיוו ינוטריס 82 ללוכ רוטילק

 .רוביד לש יצחו םייתעשמ רתויו תויט

 485 רוטילקתה אוה ירקימה ןיינעתמה יייע חוציפל רתוי השק זוגא

 -אה תנכותמ העודיה ,ץגחטג| 663]וזש 135 תאצוהב אציש אקס חםא

 -יס תונומת סלטא השעמל אוה שדחה רתוכה .סוטוגתו 5ט5 הימונורטס

 לש סינייוולמ ולבקתהש תונומת יפלא לע ססובמה ,םידאמ לש תויטטנ

 ףונ יטרפב תיברימה הנחבאה .יאקירמאה יגולואיגה ןוכמב ודבועו אג

 הדימ הנקב תספדומ הפמל המוד) רטמ 1851 לכל דחא לסקיפל העיגמ

 תולעמ 50 ,בכוכה לש ייןטבייה תעוצר לש אוה יוסיכהו (1:5,000,000 לש

 -הב הלש עדיה תא הלצינ אל תינרציהש לבח .הוושמה ווקמ דצ לכל

 -ימ תלת י'םירויסיי רשפאל תנמ לע ,היפרגופוט לש תיטסילאיר השחמ

 .םירהה ישאר לעמ תויפצתו םינוינקב םיידמ

 ,םישדח סירתוכ ינש הנורחאל ופסונ תישלבה 62 80%1-ה תורפס סוחתב

 הרדיסל ךשמה אוה ןושארה .ייזטרפור םס חצר ימיי-ו יי? סמלוה קולרשיי

 רתויב םסרופמה שלבל םישדח םייח הקינעמו םיצירעמ הל התנק רבכש

 יייע יגול קסיהב אצמנ ןורתפה ,סמלוה קולרש ירופיסב לבוקמכ .תורפסב

 ןאכ .חצרל והשלכ רשק םהל שיש םישנאה לכ ורמא המ לש ריהז חותינ

 .םייקוקיציה םיטקפאו םיינדיתע חצר ילכ ,רעוס ייןשקאייב רבודמ אל
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 ,(תומשל דחוימב) םיטרפל תינדפק הנזאה ,תויומדה בובידב יוצמ ןורתפה

 .המודכו (םיכסמל ףסונב סיסיפדתב םיקפוסמ) םינותיע יעטק לש האירק

 ליגרתהש ךכ ,יי'םיבוביסיי םומינימב הריקחה תא םייסל איה המישמה

 -לו םירתוימה םיטרפה ךותמ םייטנוולרה םינותנה תא ןנסל אוה יגולה

 ךסוח ןוניסה .םינקחשה תירלג לכ ךותמ ןייארל שיש תויומדה תא תוהז

 .תילמיטפוא האצותל איבמו םירתוימ םיכלהמ ךל

 תונייה ףתרמב חצרנ סס .רתוי םיינרדומ םינמזב שחרתמ ינשה קחשמה

 ותוישיא לש הרודנפ תבית תא תחתופ חצרה תריקחו ולש הדעסמה לש

 תרקוח ךל םירזועו יתרטשמה שלבה דיקפת תא קחשמ התא .תקפקופמה

 -ומש .תועבצא תעיבטו כאג תקידב עצבל לוכי התא הב ,הדבעמו הריעצ

 יבילאה תא ךל רוכמל םיסנמו ואדיוו יעטקב םיעיפומ םידושחה הנ

 קר ךתושרל .לזוא ןמזהש ינפל חצורה תא אוצמל איה הרטמהו םהלש

 ,רמהל תצק םגו שארב שמתשהל ךירצ .ןמז תחקול הקידב לכו תועש שש

 עידומו םיאנותיע תביסמ סנכמ התא דושח ךל שישכ .ןמז ךוסחל תנמ לע

 -יעה תרחא - דיימ ךכב הדוי אוה ןוכנ תשחנ םא .חצורה תדיכל הב

 ךל שי .רקי ןמז ךל סיזבזבמו תוטינקמ תולאשב ךילע םילפנתמ םיאנות

 .ןמזה רמגנש וא רמגנ קחשמהש ינפל הינש תונמדזה

 םיקחשמ

 קווישו אוביב יזכרמה סרוגה הארנכ איהש ,זארימ :לארשיב

 תא ציפהל הלחה ,קחשמ-דומיל תונכותו םיקחשמ

 -יגל הדמול וז .ייתועתפהה בוחרייל תירבעה הסריגה

 -יעפ ,םיקחשמ הטעמל תחתמ ,הווסמה 10 דע 6 יאל

 -הו עדמה ,האירקה ,ןובשחה ימוחתב תידומיל תול

 ךוניח יסרפ לש לודג רפסמב הכז דנברדורב תאצוהב אציש רוקמה .הקיסומ

 .לארשי יטוטאזל תודמולה רגאמל הבושח המורת הווהמ תירבעל סוגרתהו

 םג תיתימא הידמיטלומ תלוכי תקפסמ איהש ךכב הדוחי עדיולקיצניאה

 החתיפש ידוחיה הסיחדה סתירוגלאב ץוענ ךכל דוסה .6סכ 80%[ אלל

 ידבאלו סוחדליי רמאמב ראותמו) אאסוצםפסמ גט םאדטאמ תרבח

 .םיליגר םיטקסיד לע לוקו ואדיוו ,תונומת סוחדל רשפאמה ,(הז ןויליגב

 "םירואזונידהי :םה דחוימב הבר תוירלופופל וכזש םירתוכה ינש

 תויחב האוגה תימלועה תוניינעתהה יפנכ לע אשינ ןושארה .ייללחהייו

 לש תושגנתהמ האצותכ הארנכ ,הנש ןוילימ 65 ינפל ודחכנש תורזומה

 סוכיס הווהמ ינשה רתוכה .ץראה רודכב קנע רואיטמ וא דיאורטסא

 .רגנליצה תוצצופתהב סמוע הרהוזש ינפל ,א454 תודלותב ראופמ קרפל

 סיניינעתמה םידלי שי וב תיבב ייהבוח רצומיי טעמכ םה םירתוכה ינש

 .היגולונכטו עדמב

 קו אל

 םירוטילקת

 הסיט המדמ הפיסוהש ,טפוסורקימ תא םג קתרמ יללחה אשונה

 "רוטלומיס טיילפייה לש 5.0 הסריג .הלש ירלופופה רוטלומיסל יבכוכ-ןיב

 תכל יבכוכ לש תונומתו ונלש היסקלגה לש קייודמ יפרג רואית תללוכ

 ךכב בשחתהב ,ידמל תיטסילאיר איה האצותה .א454-מ ולבקתהש

 .ראה רודכ לש היצטיברגה הדשב דוכל ןיידע יתיבה ללחה סייטש

 -חל ףלוגיי - טפוסורקימ לש רחא קחשמב יזכרמ ביכרמ הווהמ דבוכה חכ

 בלשמ אוהו 6כ א0א-ב אצי הז רתוכ .(6018 ץ08 ואזאפסו/5) ייתונול

 ימל ,לילק עושעש םע קחשמה תיגטרטסאב הכרדהו םירועיש תרדיס

 ובלוש הימדהב .הירסיקב ןודעומה לש אשדה לע קחשל תאצל לוכי אלש

 -כו ןוחצנה תגיגחל הקיסומ ,םיעיתפמ םישער ,םירופיצ ץויצ) תולוק

 קחשמ תוארוהו קחשמה הדש לש יטסילאיר יפרגופוט רואית ,(המוד

 .רובידב

 -יגה םע תלדגומ ןילנרדנא תנמב תוכזל םילוכי תיברקה הסיטה יבבוח

 ץ=*. ה תהת3ת30בה4ההרררורירירריירהמהמ ה



 ברקה סוטמ ןבומכ אוה רשנה .ייףקותה רשנהיי קחשמה לש השדחה הסר

 תופיקת ,ריווא-ריווא תוברקל דעוימש ,(רפמה תמחלמ רוביג ,8

 לש תונוש תומרב ,תוגוזב וא דיחי סייט םע ,הלילו םוי תוסיט ,עקרק

 .ייתבשחמיי לארשיב תקוושמ ייףקותה רשנהיי תא .ןויסנו תלוכי

 -זב תסנכנ איה םג ,םיניזגמהו םירפסה םלועמ רתוי תרכומה ,יקצמיטס

 יתש לש הצפהב הליחתה איה הנורחאל .תינורטקלא רואל האצוהל תוריה

 תוקקזנ ןניאו הידמיטלומ תובלושמ אל ןהו תורמלש ,תויתיב תונכות

 תנכות ,יי800 אישיי איה תחאה .בורקמ ןריכהל יאדכ ,סכ אסא! ןנוכל

 ףסוא ליגר ןוטילקת לע תקפסמ וז הנכות .םיירטמוכיספה םינחבמל הנכה

 לנפל ימצע ןוחטב תיינקהו לוגרית ךרוצל ,תונורתפו םינחבמ לש לודג יד

 שמשל הלוכי אל איה ןכלו - םירבסהו הכרדה תללוכ אל הנכותה .ןחבמ

 -יעי המלשה הווהמ ןכ איה לבא - םינושה םיסרוקלו רפסה יתבל ףילחת

 .הל

 -מל בשחוממ סלטא ןיעמ | ,יילארשיל ןוכרדיי תארקנ הינשה הנכותה

 ךרוא ןוגכ םירטמרפ םע) האלמ םישיבכ תפמ ללוכ סלטאה .םילייט

 -ולנח ,םיקרפ) םירתא תפמ ,(המודכו ףונ ,תוחיטב תמר ,העיסנ ןמו ,מייקב

 רישע תודבוע ףסואו (וייכו עבט תורומש ,היגולואיכראו תורית ירתא ,םינ

 -נה ןונכית תרשפאמ הנכותה .םירתאה לש ירוטסיהה עקרה לע ןווגמו

 -מה וא רתויב הרצקה ךרדב עוסל) סיכרדה לש סירטמרפה יפל העיס

 -סמ הנכותהו רחאמ .רקבל םיצור םהב םירתאה תומשו (!רתויב תניינע

 ההובג הנחבאב םירתא תונומת תללוכ אל איה ,םינוטילתב תקפת

 65 אסא לע םיסלטאב םייקש ומכ ,ואדיווב םישחמומ יםילויטייו

 .(לייוחב קר סייתניב)

 ןוועאר טביב
 (30 ימעמ ךשמה)

 תיתימא הביטנרטלא | רוצילו טפוסורקימ (סחותוסח 0זסטת6 סשב הנכות םע 506

 !ק6-ה סלועב \/ותצסאפ לש תויטננימודל

 וז
 םיצבקב היפצל ףתושמ הנכמ

 תלוכיה תא ונתיאמ תוענומ תוירקיע תויעב יתש

 תומיאת :המרופטלפ לכ לע ךמסמ לכב תופצל

 .םינפוג לש תונימזו תומרופטלפ ןיב םיטמרופ

 ןיב ךמסמ ישפוח ןפואב ריבעהל רשפא-יא

 םיננסמ לש ךווית ילב וב תופצלו תומרופטלפ

 התא םא ,ןכ לע רתי .םיפיצפס טמרופ יריממו

 ותוא הארי ךמסמה לבקמש הצור

 לע תבציע התאש הרוצב קוידב

 לבקמה בשחמה לע ,ךלש ךסמה

 תירפיס התואב דייוצמ תויהל

 .םינפוג

 תא החתיפש הרבחה ,גכס8מ

 יפרגה רואיתה תפש
 וו! תשנה ילפמ אר

 ו
 בוא מ תאו ואש %ש תנרמ בש -)ש /הומ| ותו קומ  טכא< קר קרותממו 6/ 05014

 אוה יכ םא ,טפירקסטסופ הפשה תיגולונכט לע

 םינתשמה ,תורודצורפה תא ללוכ ועא

 יבודא הללכ םמוקמב .רוקמה לש םיעובקהו

 ,ךמסמב קלח לכל תיאוקא השיגב הכימת

 םינפוגה תרבעהל םילכו 1זצקמתדמאד ירשיק

 טבורקא ידי לע רצונש בוקה .ךמסמה סע

 ותוא ,קסש טמרופב ינקית 45611 ץבוק אוה

 סא .המרופטלפ לכ לע אורקל ןתינ

 איה טבורקאב תדייוצמ תלבקמה המרופטלפה

 ותוא רימהל ,(בוקה תא חותפל לכות

 ,ךסמה לע ותוא גיצהלו םיימוקמה םיטמרופל

 .הל םירז םינפוגהו הנוש הנחבאה םא םג

 תונכות לש קושב הדיחיה הניא טבורקא

 אס 1165 תרבח .תילסרבינואה תומיאתה

 יש חי ל ל

 רעד ,\אאסזנאספפ /\00זהפזדדסא ספ
 5תאודאז, ל9ז.\דסאפ, 1,מג01א6 1אדתזסא

 ו ₪

 היי 4 4
  חיילה וקל !טרהפ

 ה-ת/אחמ האי קרתתוהת 4 (ץיש1 החוק התה הסתקמה דיג טסומפו כ אהםקולר4 0% 0
 יכ | הנימאמ | ,טפירקסטסופ

 הז םוחתב הלש היגולונכטה

 לכל ףתושמ הנכמ תווהל הלוכי

 .תומרופטלפה לכו | םימושיה

 החתיפ איהש רצומה ,א6 0

 סושייי שמשל רומא ,וז הרטמל

 ,(אומד \- א קקז 104ד108) ייךוותמ

 םימושיה לכ ןיב רשקמה

 סטובמ טבורקאה .תומרופטלפהו

 ו

 א

 יה
 אא שי

 שמה 5 1 5

 שנ םימברנכיבמנב .[13א!חק 56% ₪₪ו!0]חַפ5 /ץ6ו|
 יחיו לקחו חו 5 דיר נז ו סוס
0 

 כי וומ
 . ריש [םלחא שה. הל -5מ קש הש 374 20801 -כ0נ ה

 ותוא לע תודדומתמ ,אטק1 16 םע יגז!!סח-ו

 םיבורמ םה תושיגה ןיב םילדבהה .קוש

 תיביסולקסקאה הטילשהמ םיעבונ סרקיעבו

 תורחאה תורבחה .טפירקסטסופב יבודא לש

 לש םייפרגה םילכב שמתשהל תוצלאנ

 סטסאפמוא לשמל) המצע | המרופטלפה

 תא ראתל ידכ (\/ותַס5-ב 01-ו שוטניקמב

 .ךמסמה

 5א044א05 :םילודומ השולש תללוכ טבורקא

 תרזעב ץפ= \בוקל ירוקמה ץבוקה תא ךפוה

 רשפאמ סג אוהו קפקא ואחוז ארקנה רביירד

 .ססיפדהלו םהב תופצל ,קכא יצבק חותפל

 רלוד 195-ב רכמג הז לודומ

 דעוימה אוהו דיחי שמתשמל

 וילעבש בשחמ לכב הנקתהל

 םיכמסמ תפלחה תלוכיב ןיינועמ

 דייוצמה רחא בשחמ לכ סע

 םילודומה ינש .המוד לודומב

 םירצ םירזגמל ודעונ םירחאה

 ריממ אוה 15711158 :רתוי

 לע לעופה עפש-ל טפירקסטסופמ

 .הווצאב וא םידדוב םיצבק

 עא דואו לודומ אוה טסה

 ץפח יצבקב היפצ קר רשפאמה

 לודומ . 15711158 יייע ונכוהש

 דעוימ אוהו רלוד 50-ב רכמנ הז

 םימושי םע תינומה הצפהל

 .םירחא
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 יישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה = יקסע עדימ = םיתוריש *  םישדח םירצומ < .תוילארשי תורבח לש תועדוה

 %4 //63/ו
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 ףתושמב תוחתפמ לפאו קטנמיס
 ץסוש6-ל חותיפ תביבס

 -יש תבחרה לע ועידוה לפאו קטנמיס תורבחה

 -פל הנכות ירצומ חותיפב ןהיניב הלועפה ףות

 -ופמ וז המרופטלפ .םסויסזק6 ,דיתעה תמרופטל

 .הלורוטומו מבי ,לפא ידי לע ףתושמב תחת

 -ושמ הסריג ףתושמב התע וחתפי לפאו קטנמיס

 . קסש6זק0-ל 60100 חותיפה תביבס לש תרפ

 תא ףתושמה חותיפה ףמאמל םורתת קטנמיס

 לפא .שוטניקמ תביבסל 6++ הלש חותיפה ילכ

 -בו הלעפה תוכרעמב תוחמתה הדיצמ סורתת

 -חה חותיפה תביבס .פמפט60זא6 תוקינכט

 סויכ .וז הנש ףוסב קושל תאצל הדיתע השד

 -מה 02-80  קסיד תורבחה יתש תוקוושמ

 תותיפה תביבס תודוסי תא םיתנכתמל שיחמ

 -טה היטרפימו הלש היפוסוליפה תא ,תידיתעה

 .םיינכ

 בשחמ תלעפהל עגמ ץסמ
 עבצא תעיגנב

 -וח תליבח קווישב לחה .סא.ןא םימושי תרבח

 עבצא עגמ יייע םיבשחמ תלעפהל הנכותו הרמ

 -חב בכרומה ,עגמ ךסמ תללוכ הליבחה .ךסמב

 -יש תרשפאמה ,םימושי חותיפ תכרעמו גצה תיז

 ךסמה .םינוש םימושיב ךסמ תלעפה לש בול

 -עת הרקב ,רוביצל עדימ תודמעל רקיעב דעוימ

 סימושיה תא .םיבשחמ בלושמ ךוניחו תיתיש

 ללוחמב וא לקספ-וברט ,6 תופשב חתפל רשפא

 .64-01 ןקקמח םימושיה

| 

 ן

 טייבהגמ 150 ףילש קסיד

 -שה םיקסידה לש תינרציה ,10א1564 תרבח

 הגרד לע הוירכה ,ילונרב תיגולונכטב םיפיל

 -רב תיגולונכט .טייבהגמ 150 - חפנ לש השדח

 , פפאאסט111 יאקיזיפה םש לע היורק ילונ

 ה -)
 1993 'יטפס לארשי 6

 ףילשה קסידה ססובמ וילע טקפאה תא הליגש

 -מל רשפאמה אוה בגא ךרדש ,טקפאה .הוה

 סינותנ תופיפצל עיגהל רשפאמ ,אירמהל סיסוט

 ןתינ וז הרוצב .שימג םוידמ לע חישק קסיד לש

 -בה קסיד תא דחיימה תונוכתה בולישל עיגהל

 ,ןנוכהמ הפילש תלוכי ,הובג םינותנ חפנ :ילונר

 .תפסכב תכשוממ הנסחאו םילוטליטב תודימע

 תרבעהו יוביג רשפאמ ילונרב לש שדחה ןנוכה

 דע 35-מ ,םינוש םיחפנב םיטילקת לע םינותנ

 טילקתה תא םיאתהל ןתינש ךכ ,טייבהגמ 0

 -בה תקוושמ ,םיבשחמ רוקנא .ץבוקה לדוגל

 -וכ לש הפלחה עצבמ לע הוירכה ,לארשיב ילונר

 ילונרבב (םינרציה לכ תרצות) סינשי םיננ

 .םידחוימ םיריחמב 8

 תידומיל הרדיס :בשחמ תכאלמ
2- 010880486 

 לש תינשדח דומיל תרדס הניה ייבשחמ תכאלמיי

 - רצוקמה המשב וא) ()טוסא805וס תונכתה תפש

 -וסי דומילל תונכת ירגתא תבלשמה ,6

 -מש ימל םג םיאתמ רפסה .קתרמו קימעמ ,יד

 שמתשהל דומלל הצורו קיסייב תפש תא ריכ

 .רתוי תמדקתמ הפשב

 5-05 5 תכרעמב הלולכ וגוס6א88586 תפש

 לכל הנימז ןכ לעו - ואותטסש5 תכרעמבו הלעמו

 ,]ומימ רורד ,רבחמה .תפסונ תולע לכ אלל דחא

 -מו רעונ ,םידל: תכרדהב תובר םינש קסוע

 120 ,ימע דוה תאצוהב אציש ,רפסב .םירגוב

 .מייעמ ללוכ חייש 25 - וריחמו םידומע

 םיפוסמ תייצלומא תנכות
 26 יבשחמל

 -יב םּוָקופסּגז6ַ תגיצנ ,ינכט עדימ דגיל תרבח

 היצלומאה תנכות תא תקוושמ ,לארש

 תשגל ק6 ישמתשמל תרשפאמה ,ססטט!6/[םוצ

 ףוסמב שומיש ילב םישמתשמ תבורמ תכרעמל

 ימל ילאידיא ןורתפ איה .כסטס!6/1מ\ו/ .דרפנ

 ךא \\ותשסשמ /205 ימושייב םתדובעב םייולתש

 תבורמ 4057 בשחמב עדימל תשגל םיכירצ םג

 .םישמתשמ

 רובעל םישמתשמה םילוכי םסטפ16/15ו/ םע

 \/וחטסאמ וא ₪05 ימושיי ןיב ייצסצ אםציי-ב

 המדמ הנכותה .8057-ב סקינוי ימושייו 6 לע

 ,800 851, ואצ5560, 07200, 01100 יפוסמ

 אדמה \6דזשמ לש 47/386 יפוסמו

 05 תסרגל ירבע /י'צניוו-הדל

 -ושמ תונורתפב החמתמה ,ייקנילטואריי תרבח

 הזירכה ,לבוג תותשרו תרושקת תוכרעמל םיבל

 < 205-ל תירבע ייייצניוו-הדי  תסריג לע

 הצופנ ינורטקלא ראוד תנכות הניה יייצניוו-הדיי

 ראודה תכרעמכ הרחבנו לבונ תותשרל םלועב

 -עה הסריגה הזרכוה זאמ .המצע לבונ תרבח לש

 -ותה תא ייקנילטוארי הניקתה ,תונולחל תירב

 .2,500-מ הלעמלב הנכ

 תרבח תא לארשיב תגציימה ייקנילטואריי תרבח

 תותיפ ףתוש רותב הנורחאל התנמתה ,₪ג וס

 המגרתו הנכותה תא הרייג ייקנילטואריי .רצומל

 -וכ תירבעה הסריגה .דוקה תמרב תירבעל התוא

 יכסמ ,תירבעב םיטירפת ,אלמ ירבע ךרוע תלל

 -תה לכ םע בוליש תלוכיו לאמש-ןימי תירבע

 .צראב םימייקה םינלילמ

 םיננוכ ףילחמ 6מ-ח0א -ה
 תואביכראב םייטפוא

 , ס0-אסא ירוטילקת יבג לע הביתכל הנכות

 תלוכ: םע הפיצר אל הביתכ התע תרשפאמ

 תורשפא השוריפש) האלמ אוט 1 ד1-555ז0א

 -יתכ תקספה רחאל רוטילקתה ךשמהב הביתכ

 רמוח דירוהל שמתשמל תרשפאמ הנכותה .(הב

 -הש תורמל ,תחא םעפב אלו םיכשמהב 604-ל

 סעפב בתכנ וליאכ הארייו ףצרב עיפוי רמוח

 .תחא

 תויגולונכט קאידוז לש קווישה להנמ ,ןרוא ןליא

 -את תאז תלוכי יכ רמוא ,ץראב הנכותה יקוושמ

 קסידה תא ףילחהל 62-80א1-ה רוטילקתל רשפ

 תטישו רחאמ תאז .תואביכראה סוחתב יטפואה

 קסיד לע הביתכמ הלוז 62-80א1 לע הביתכה

 -ממ הברהב ךומנ 65-א0א! ןנוכ ריחמו ,יטפוא

 .יטפוא ןנוכ ריח

 קוושל הלחה טז
 לארשיב 916 תודלקמ

 הלחהו לארשיב 816 תגיצנל התנומ םא.ייא יא

 .לארשיב הרבחה תודלקמ תקוושל

 אפצ) םידידב םישקמ לע היונב 816 תדלקמ

 לשמ דרפנ סיסב שקמ לכל ונייהד 5

 -יא חיטבמו הקוזחתה לע לקמ וז הנבמ .ומצע

 -קה ןוילימ 20 לש המרב הלעפה תונימאו תוכ

 -מל דוגינב דמוע הז הנבמ .הלקת אלל תוש

 לכל דחא סיסב שי ןהב ,הנובממה תודלק

 הפלחה תבייחמ דחא שקמב הלקתו ,םישקמה

 .ולוכ סיסבה לש



 1 ;] ור 2 |: וב

 תילעפמ הקזחא לוהינל הנכות תכרעמ

 םילעפמה יסדנהמ םיריכמ בר ןמז הזמ

 ךרעמ לוהינב ךרוצב הקזחאה יסדנהמו

 ןתי רשא ,ןגרואמו רדוסמ תענומ הקזחא

 תילמיטפוא הרוצב להנל תלוכיה תא סהל

 יקלח ןסחמ תאו הקזחאה ישנא תווצ תא

 העקשהש אוה תומכסומה ןמ .ףוליחה

 ףסכ ךוסחל הלוכי הקזחא לש ןובנ לוהינב

 ךיראהל ,תואצוהה תנטקה ידי לע לעפמל בר

 רתוי קייודמ ןונכת רשפאלו תונוכמה ייח תא

 תמר תאלעה ידי לע ,רוצייה תינכות לש

 .דויצה תונימא

 תולקת 0 אוה לעפמ סדנהמ לכ לש ומולח

 יאלמ) ןסחמב ףוליח יקלח יאלמ 0-ו דויצב

 .(לעפמה תויחוורב םטרכמה

 יכ תעדל וחכונ הקזחאו סילעפמ יסדנהמ

 עצבל ןתינ תמכחותמ בשחמ תנכות תרזעב

 ןיב יתפוקת/ידימת ןוזיאו סינותנ חותינ

 יקלח יאלמ ןיבל םינתשמה לעפמה יכרצ

 עגונב תונקסמל עיגהל וא/ו ,ףוליחה

 .יוכו יתייעב דויצ תפלחהל

 רשוכ תא לצנל ןתינ הנכותה תועצמאב

 20% לש רועישב תומייקה רוצייה תונוכמ

 .דבלב רבש תקוזחת סויק לש בצמל רבעמ

 יאלמ רועיש תנטקה יייע תגשומ וז הילע

 תכראה ,תקייודמ הרוצב לוהינ ךות םיפלחה

 תדרוה ,תננכותמ הקוזחת יייע דויצה ייח ךשמ

 ,תולקת רדעהב תונוכמה תלטבא רועיש

 תויולע תדרוה ,רבש תולקת רועיש תנטקה

 תילע ,רבש תקזחא תמועל הקזחאב לופיט

 יקלחל הנתמה ןמז תדרוהו דויצה תוליצנ

 .םדאה חכ יבאשמ תוליצנ תא הלעמה ,ףוליח

 12 הכותב תדגאמ א(4א1אַוס 3 הנכותה

 הקזחא ךרעמב םיצוחנה סינוש םילודומ

 הדובע תינכות ,הדובע תוארוה :ןוגכ ,בשחוממ

 יקלח יאלמ לוהינ ,תענומ הקוזחתל תיתפוקת

 שכר לוהינ ,לעפמה דויצ ךרעמ לוהינ ,ףוליח

 ללוכ ,םדא חוכ יבאשמ לוהינ ,ףוליח יקלח

 תוחול לוהינ ,לעופב תועש חווידו םיפירעת

 הנוכמה תמרב הנש תוחול ללוכ ,םינוש הנש

 ,רוצייה תינכותל המאתהל סינתינה תדדובה

 םיירדנלק סינותנו תורמשמו תותבש סיגח

 ,הנשימ ינלבק לוהינ ,רוציי תדיחי לכל םירחא

 ללוחמ ,תוולינ דויצ תומישר ,םיקפס תמישר

 ןיבל סניב םירשוקמ סילודומה .דועו תוחוד

 תא טוונל ךירצ וניא שמתשתמהש ךכ סמצע

 .סיעובקו סיליגר םיטירפת יצע ךרד וכרד

 אג[
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 בייהראמ הנכותה תיב תרצותמ הניה הנכותה

 קאס מסד 50 אם גאפ סמ/ טו סקאוםאד

 סוחתב סינש 25 לעמ לש ןויסנ הל רשא ,[א6

 תמישרו םיטקיורפ לוהינו הקזחאה לוהינ

 ,יתיישעתה רוצייה םוחתב הכורא תוחוקל

 ,הקיטצמראפ ,םילקימיכ ,ןוזמ ילעפמ

 ,בייהראב םידרשמ הרבחל .דועו הרובחת

 םיגיצנ תשרו ןפיו הילרטסוא ,הפוריאב

 רוד תגציימ א(4%1א10 3 תנכות .תובר תוצראב

 3.1 תונולח תחת תדבועה הנכות לש סדקתמ

 ,תירבע תכמות הסריג ,טפוסורקימ לש

 .האלמ תיפרג הכימת שמתשמל תרשפאמו

 תא האיבמ (תימלצ) רויצ לע רבכעב השקה

 תרשפאמ תונולח תחת הדובע .שורדה לודומה

 :ןוגכ תופסונ תונכות סע תינמז וב הדובע

 .המודכו םא681 ינורטקלא ןויליג ,אטדס6ג0

 לוצינ בקע םיטושפ ושענ הדובעה יכילהת

 םירשפאמה ,סיילנויצר סינותנ יסיסב

 .(801) םיבר סיעוציב תלוכיו תרושקת

 תוכרעממ תואירק אובי תרשפאמ הנכותה

 אוצי וא רוצייה תונוכמל תורבוחמה בקעמ

 ךרוצל ,לעפמב תורחא בשחמ תוכרעמ לא

 םייסנניפ תוחוד וא יאלמ ךרע תוחוד תנכה

 טלק תוכרעמב שמתשהל ןתינ .םייוצר

 8480055 :ןוגכ תוריהמ
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 ,לטבל ,םיכסמ רידגהל תלוכי שמתשמל

 האלמ הדובע תלוכ* ,תודש רידגהלו ףיסוהל

 טולשל ,תואשרה רידגהל ,תילגנאבו תירבעב

 סיטוטרשו סיכמסמ תוארל ,ךסמה יעבצב

 תורעה סע סתוא ףיסוהלו הקירס ורבעש

 בורקה דיתעב .הדובעה תוארוה לא תוולינ

 ךותמ סינותנה סיסב לא השיג ןתנת

 ןיב רושיק) םייתוזח םימישרת

 סינותנה סיסבל סירויצ/סיטוטרש

 סיבשחמב תדבוע הנכותה .(!א/401א6-

 תימוקמ תרושקת תשרב מבי ימאות סיישיא

 45/400 מבי יבשחמל רושיקל תנתינו (/א)

 .לטיגיד יבשחמלו

 טקסיד ףורצב ,אשונב טרופמ רמוח תלבקל

 המגדה סואית וא הנכותה תלוכתל המגדה

 :לא סויה דוע רשקתה האלמ

 מ''עב םיבשחומ הרקב יתורש ,סדימ
 04-411380 04-416155,  :םינופלט
 04-411227 :סקפ
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 זרכמב התכז 5
 רזייל תוספדמל ןבלה תיבה

 רטילה תספדמכ 0%68-ב רחב ןבלה תיבה

 רזייל תוספדמ 55 0א/5-מ ןימזהו ייתיתואישנייה

 .015 1725 םגדמ תוספדמ 22-ו 0/5 860 םגדמ

 -ופ ,י'תיתואישני טלפ תמר השרדנ תוספדממ

 תוירושיקו ,6000ק: לש היצולוזרב טפירקסטס

 .סמ6סאמז תועצמאב \4א יבשחמ תשרל

 ספ 0

 ,05 680\אא הלעפהה תכרעמ תונורתי תוכזב

 ,0א68 לש ןורתפב רוחבל ןבלה תיבה ףידעה

 לש תונורתפ לומ וליפא ףידעכ חכוה רשא

 תידעלב תגציימ 0א15 תא .המצע 2

 .מייעב רזייל תוכרעמ .ג.א.מ תרבח לארשיב

 ד ממ45ק -ב הרחב

 14006 -  תיאקירמאה םירלייפמוקה תרבח

 -וקה לע הנגהל 11א₪11457 תודיחי ףלא השכר

 הרבחה תנווכב .אק6 תפשל הלש שדחה רלייפמ

 .בייהראל ץוחמו בייהראב הלש הנכותה לע ןגהל

 -ובע ךשמהל הפצמ ןידלאו ,הנושאר הנמזה יהוז

 .תואבה םינשה ךרואל 141006 םע ףיצר הד

 לע ןגהל הנכותה ןרציל רשפאמ דזאוםהגפק

 ליבגהל ןכו יקוח אל שומיש דגנ ולש הנכותה

 הליכמ הנגהה .ןמז ינותנ יפל הב שומישה תא

 העש ,הנשב םוי ,ךיראת רמושה תמא ןמז ןועש

 השיג ינפב ןגומ הז ןועש .תוינש וליפאו סויב

 .תנגומה הנכותה רובע תוסחייתה סיסב הווהמו

 תרכשהב טולשל ןתינ 11א1452 תועצמאב

 .ןמזב תלבגומ הנכות תצפהו תנכות

 םוחתל זז 006
 היצקינומוקלטה

 םיססובמ היצקינומוקלטה םוחתל 13? תונורתפ

 1993 'טפס לארשי 6

 סאו 5

 -הל וכז רשא ,'אק 0קח/6ש ירצומ תרדס לע

 ירצומ .תותשרה סוחתב הלודג החלצ

 היצקינומוקלטה םוחתל ובחרוה 0ק6ח/ו6ש-ה

 לוהינ תונורתפ בולישל המרופטלפ סיווהמ סהו

 .תותשר

 -יא ידי לע הרחבנ 3 0ק6חשופש-ה תייגולונכט

 (055) תוחותפה תוכרעמה לש הניקתה דוג

 37 תביבס .פאומ תילוהינה תרגסמה תא תווהל

 לש חתפמה תונוכת תא סויכ תקפסמ 0ק6ח\/ן6

 תלוכי לעב ןושארה רצומל דיתעב ךופהתו פא

 .האלמ כאומ

 םילכ
 םייגטרטסא
 לש הכרעהל
 חותיפ תויולע

 הנכות

 -סא | םילכ" | סנכב

 תכרעהל סייגטרט

 "הנכות חותיפ תויולע

 , 08 תרבח הזירכה

 לש ?6 תונכות תציפמ

 תרדיס לע ,לארשיב 6

 תללוכש השדח םסירצומ

 תולע תכרעהל םילכ

 הדובע תינכות תינבל ,הנכות חותיפ טקייורפ

 .טקייורפה לוהינו

 ,6-5511א/8685 םניה רבודמ סהב םילכה

 םילכ 6. -ק1 .האוא(ג05, 6-50 0

 תינכות תמקהב שמתשמל עייסל םילוכי הלא

 רוזחמ ךמס לע הנכות טקייורפל תטרופמ הדובע

 -כה טקייורפה עוציב תעב .חותיפה לש םייחה

 תוכרעה עוציבלו ימוימוי לוהינל םישמשמ םיל

 תינכותה ןוכדעו םיירקיעה ךרדה ינבאב תורזוח

 .םאתהב

 -עמ ןניה 6-01 גאא108-ו 5%

 לש ינכדע דעי סיסב לע תונעשנה החמומ תוכר

 ועצובש הנכות ירצומ םוחתב םיטקיורפ 0

 הלא תונכות לש םילודגה ןהיתונורתי .רבעב

 -עה עצבל שמתשמל רשפאל ןתלוכיב םיאטבתמ

 -ות לש םיטקייורפ יבגל רתויב תקייודמ הכר

 סינטק םיטקייורפמ לחה ,םינוש םילדגב הנכ

 ךשמב תויולעה תכרעה תא קיפהלו םילודג דעו

 לש ןוכיסה תמר ,םדא חוכ תכירצ ךרוצל ןמזה

 ,טקייורפה

 םייאלבט םינותנ :סיסב
 501 תפשו

 -כט לש תונורקעה תא ארוקה ינפל גיצמ רפסה

 ר םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה < יקסע עדימ * םיתוריש * םישדח םירצומ = תוילארשי תורבח לש תועדוה

 -נה יסיסב לשו ללכב סינותנה יסיסב תייגולונ

 הבחרהב ריבסמ אוה .טרפב סייאלבטה םינות

 501. תופשה תאו יאלבטה םינותנה לדומ תא

 גיצמ דרפנ קרפ .םימדקתמ םיאשונב ןדו 085-ו

 תואיצמב ומשוי הלא תונורקע הבש ךרדה תא

 .תוירחסמ כ8א15 תוכרעמ תועצמאב

 ,קסוע ,דמולש ימ לכל דומיל רפסכ דעונ רפסה

 -לו ריכהל ןיינועמו עדימ תוכרעמב שמתשמ וא

 תייגולונכט לש תונורקעה תא רתוי בוט ןיבה

 -הו םהלש בוציעה תוטיש ,םינותנה יסיסב

 לש תושירדה לע הנוע רפסה .סמושייל םיכרד

 תביבסב ףיקמו ןכדועמ עדימל תוכרעמה חתנמ

 .תינרדומה בושחימה

 איית תטיסרבינואב הצרמ ,ןמרפייה זר ,רבחמה

 דוה תאצוהב אצי רפסה .להתנוק תרבחב להנמו

 חייש 65 וריחמו םידומע 480 ליכמ אוה ,ימע

 .מייעמ ללוכ

 דוק 26 יוביגל םיפייט

 דגוופ לש התגיצנל התנמתה תוכרעמ קטזא

 יוביג תונורתפו םיפייט התע קוושתו לארשיב

 .הרבחה תרצות

 ימגד םיעצומ 06 יבשחמ וא הדובע תונחתל 4

 5א8 לש יוביג תוריהמ ילעב ,%8

 .הקדל

 05/ ,טאזא/אפא[א, אסש11, תותשר יוביגל

 תונורתפ | 7918ז85  החתיפ א1461א1058-ו 2

 500א8 לש םיחפנב הנכות/הרמוח םיבלושמ

 עיגמ הלא םימגד לש יוביגה תוריהמ .408 דעו

 .הקדל 18א/8-ל דע

 -יפ ,48א/8 דע ,רתויב םילודגה םיחפנל 4

 תייגולוכטב םירצומ רפסמ 8885!]14 החת

 הענ הלא םימגד לש יוביגה תוריהמ .םגז

 םאתהב - הקדל 60א/8-ל דעו הקדל 11א8-מ

 .םגדל

 סיכ לדוגב הספדה תרש

 -מה הספדה תרש לע הזירכה א1א60%| תרבח
 -טס יליבקמ רעש םע תוספדמ רבחל רשפא
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 ןויליגה 1/0105 1-2-3 תנכות לש 4 הרודהמ

 םלועב רתויב קזחה ינורטקלאה
 /ותשסשפ תביבסל 1.0708 1-2-3 4.0 הרודהמ

 תנכותכ תימלועה תונותיעה לש הרכהל התכז

 .סלועב רתויב הקזחה ינורטקלאה ןויליגה

 ירמאמו תוחבשת יאלמ םייעוצקמה סיניזגמה

 תושרופמ סינייצמו השדחה הנכותה לע ללה

 תונויליגה קוש תא ליבוהל הרזח 1/0118 יכ

 .םיינורטקלאה

 ינורטקלא ןויליגכ תרדגומ 4.0 הרודהמ

 לש הצירטמה תסיפת לע יונבה ,יסאלק

 םישמתשמל רקיעב תדעוימו תודומעו תורוש

 תביבסל 205 תביבסמ רובעל םישקבמה

 .ףמאמ סומינימב \ת6ס5

 לע 0705 הזירכה ,וז הזרכהל ליבקמב

 - [אוקחסש - ימנידה ינורטקלאה ןויליגה

 תורוש לש תיסאלקה הסיפתה תא הנשמה

 תוידמימ ברה ןורקיע לע לעופ ,תודומעו

 ילבקמו םילהנמל רקיעב דעוימו (518 תנכות)

 לדומה תא חתנל םישקבמה ,תוטלחה

 תולכתסה תורוצ רופס ןיאב סתושרבש

 .שדחמ ותונבל ךרוצ אלל - (צוששצ) םילטיהו

 םיחותיפ הגיצמ 1-2-3 לש השדחה הרודהמה

 בושחימל רושקה לכב תושדח תוסיפתו

 דסמב שומישל ,(0800ק\וא 85) :תצובק

 ינורטקלאה ןויליגב יאלבט בר סינותנ

 םע ,01:8 ןונגנמ תועצמאב ,ילמיטפוא בולישלו

 תחת 1.0708 לש הנכותה תוכרעמ רתי

 ,60:8ו1 0705 אסד'מ5 :ןוגכ \/ות0סומ

 .(זקהתנ26ז-) ,גחונ-קזס ,["66!גתס6 (כ קו

 םישודיחה ירקיע תיצמת ןלהנ
 4.0 הרודהמב

 .הלעפהל תויללכ טירפת תודוקפ 6 קר +

 תא הגיצמו תיטמוטוא תנוכתמ תכרעמה

 לש הדובעה בצמל תויטנוולרה תודוקפה

 הנתשמ טירפתהו ףרג רחב - שמתשמה

 .הנתשמ טירפתהו 47 רחב ,םאתהב

 לש הגצהו ןוגריא .וא0 חא51מז 7485 4%

 םע ,הייקית תרוצב םיידמימ-תלת תונויליג

 תומש .(קית) ןויליג לכל תירבעב תומש

 ךסמה שארב סינדגואב סינמוסמ תונויליגה

 לע הציחל תועצמאב ןויליג לכל רובעל ןתינו

 .ומש

 ,\בוקל (תונויליג) םינדגוא 256 דע %

 דמימ-תלתב קמוע תולועפ עצבל ןתינ םהילע

 וב תונויליג המכב םימוחת עובצל :אלמ

 סיפדהל ,קמועל ןאגחו6 תגתַפ6 רידגהל ,תינמז

 ,פטחו תדוקפב סינוש תונויליגב םינוש םימוחת

 ,קמועל םג אחסונ וא/ו היצקנופ לכ ליעפהל

 סינוש תונויליגב םינוש םימוחת סיפדהל

 ךותב תונויליג עורגלו ףיסוהל ,תחא הדוקפב

 תונכדעתמה) תואחסונב תעגל ילבמ בוקה

 .(תיטמוטוא

 תלבק רשפאמה ,םימצע ןווכמ תונכת %

 ןצחלה לע הציחל תועצמאב םאות טירפת

 םצעה לע העבצה ידכ ךות רבכעב ינמיה

 גתק6, 061] 06, 2314846, :שקובמה (600]00)

 .יוצרה 0פן6₪-ה לש ךסמה יבג לע הזזהו ג

 יפרג טנמלא לכ תיווז לכב בבוסל ןתינ 4

 וא הלאמש ,הנימי טסקט רשייל ןתינ .ןויליגב

 שומיש ידכ ךות ד6או \/גפקותק עצבלו זכרמב

 ףרג ףיקהל ןתינ .ןויליגב םילילמת ךרועב

 ינשמ תנזואמו הווש הרוצב סיטסקטב

 .םידדצה

 דיב רויא רשפאמ .פאאו/ צפת 081801 %

 תובית ,םיציח ללוכ ןויליגה יבג לע תישפוח

 ורקמ ירותפכ ,םילוגיע ,םיווק ,תורגסמו

 .סיטסקט תוביתו

 זח 661) ןויליגה ףוגב הרישי הכירע/הביתכ +

 תורישי ךרועו בתוכ שמתשמה .(60ו(!ח8

 יפכ הנוילעה הכירעה תרושב אלו סיאתב

 הביס ןיא התעמ .כ05 תוכרעמב גוהנ היהש

 םיאצמנ וב סוקמהמ טבמה תא טיסהל

 .ןויליגב

 תפפז6א58 ץח4א[85 16 לש הרדיס 4

 תרגסמה תא רחוב שמתשמה .הריחבל

 גוס תא ללוכ ילאוזיו טירפת ךותמ תפדעומה

 לכל הנוש בוציע רוחבל ןתינ .ףדעומה בוציעה

 םיבוציעה תרדיס .ןויליגב טנמלא וא סוחת

 :תללוכ

 קוסזטתפ [-תגחו6 , קסצ1-]1 140165, ,כזסק 50860וא

 .םיפסונ םייפרג םיטנמלאו 869666 5

 ךותמ םילילצו תוינוציח תונומת בוליש 4

 .םושייהמ קלחכ - תמייק היירפס

 .תירבעב םג ,םכחותמ 111 םצ א אוק 4

 ןושארה ךרעה ןויצ יייע תורדס אלמל ןתינ

 ,תועובש ,תוקלחמ ,עובשה ימי :דבלב

 שדוח יפוס ,תוירבע תויתוא ,תועש ,םישדוח

 וכו

 - הצובקב םושיי תלעפה
 וס

 םישמתשמ רפסמל תרשפאמ 4.0 הרודהמ 4

 ףתושמ ינורטקלא ןויליג לע תינמז וב דובעל

 םוחתב לעופ שמתשמ לכ .תרושקת תשרב

 להנמ תואשרה ךמס לעו ולשמ יטרפ (8גתַפפ)

 יתצובק לדומ םירצוי דחי םלוכ .תכרעמה

 .ףתושמ

 רפסמ תרדגה רשפאמ .ץ58510א אגא 058 4

 ןיא רידגהל ןתינ .ןויליגב םימוחתל םיכרע

 ןהניב גווזל כייחאו סימוחתל תויסרוו רופס

 "61 636" רוחבל :אמגודל .ןהיתומש יייפע

 "1.451 ץ גז לנותנ םע דחי תוריכמה םוחתב

 "פחו8]| 8086 םע בלשלו רוצייה םוחתב

 .בצמה תנומת תא לבקל ידכ ביצקתה םוחתב

 לכל תויורשפא ןווגימ רידגהל ןתינ ההז ךרדב

 .ןויליגב םוחת

 דחי ןויליגב סוחת לכל תורמשנ תויסרווה לכ

 תונבל ךרוצ ןיא וז הרוצב .5ג%6 תדוקפ סע

 הצרנש םירפסמ טס לכ רובע סיפסונ תונויליג

 לכל תויורשפא רפסמ רידגהל אלא ,גיצהל

 :ןוגכ םייתועמשמ תומש ןהל תתלו סוחת

 תלזוהיי ,"תוריכמב לודיגיי ,יירכש תאפקהיי

 םיכרע תרדיס גציימ םש לכ .וייכו ייםיריחמ

 .יטנוולרה םוחתב

 םייאלבט םינותנ ידסמ לוהינ
 תוכרעמל הרישי תוירושיקו

 תוינוציח

 הגוצת רשפאמ - כד סט םחצ אד 4

 תא טרפמה ,יגול המירז םישרת לש תיפארג

 תא טרפמ דחוימ ןונגנמ .סט6ש-ה תתליאש

 סיכרע תריחב רשפאמו !חפטו-ה תלבט יביכרמ

 ךותו יפרג טירפת ךרד תוינאילוב תואוושמו

 לגול המירז םישרת לש תיטמוטוא הריצי ידכ

 .אתליאשל

 ידמימ-תלתה הנבמה - 27855 10185 +

 ן[חקטו תואלבט ןיב גוזימ רשפאמ 1-2-3 לש

 32 דע גזמל ןתינ .תחא אתליאשב תונוש

 ףתושמ הנכמ תרדגה יייע תינמז-וב תואלבט

 לוהינ תרשפאמ וז הנוכת .6חשחג-ה הדשב

 בוליש ידכ ךות ןויליגב םייסחי םינותנ ידסמ

 סיינוציח סינותנ ידסמ סע ןויליגהמ םינותנ

 0 זג6]0, 579856, 45/400, 2936, ?גז000א :]וגכ)

 .(םירחאו

 האוושה תלבט תלבקלו םיפסונ םיטרפל

 03-6383239 :ןליחל רשקתה 501. לומ
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 רשפאמ תרשה .י'ןומיסא תעבטיי תותשרל יטרדנ

 ,תשרה לע םוקמ לכב תספדמה תא ןיקתהל

 הדובעה תונחתמ תחא תשדקהב ךרוצ אלל

 -דמ לש בחר ןווגמב ךמות אוה .תרשכ שמשל

 טפירקסטסופ תוספדמ ללוכ ,םיניוותו תוספ

 תנכות תרזעב עצבל רשפא הנקתהה תא .701-ו

 לש 26085018 לודומה תרזעב וא אסא

 - לאשיב םיציפמ ,רלוד 895 (ת08) ריחמה .לבונ

 .מייעב סקינורטסיא

 לקוש 486 אשינ בשחמ
 ג'ק 2-מ תוחפ

 "ןובשחמיי קוושל הלחה הקינורטקלא דאי

 תרצות 8660 םגד (508 א010800%)

 דבעמב דייוצמ שדחה בשחמה .660אצ

 -הל ןתינש 4או8 לש ןורכז סע 1אדפ1 48658

 28 ויתודימו גייק 1.8 ולקשמ 20א18-ל הבחר

 מייס 3.7 לש הבוגו מייס 18 קמוע ,בחור מייס

 508 -ה דלוצמ | ולדוג תורמל | .דבלב

 ויחאל םייניפואה םיביכרמה לכב 8

 -קמ 85) האלמ תדלקמ ללוכ ,רתוי םילודגה

 200א/8 וא 120 ) 80א18 חפנב ףילש קסיד ,(םיש

 1.44א/8 לש ינוציח םיטקסיד ןנוכ ,(תויצפואכ

 ךסמ .(1846% 8411)) ימינפ הביקע רודכ ןכו

 -מו רופא ינווג 32 עיצמ ,8.5 לדוגב (/64) 10

 -עש לש הפוצר הדובע םירשפאמ בשחמה ירבצ

 .םיית

 להנמ לש 7.0 הסריג
 0% ןורכזה

 (תוכרעמ קטזא :לאשיב םיגיצנ) (טהה6ז660%

 -ופה ןורכזה להנמ לש 7.0 הסריג לע הוירכה

 םירופיש תללוכ השדחה הסריגה .0םא!א1 ירלופ

 -תו תרושקת תותשרל תומיאת ,ןורכזה לוהינב

 -כט לע היונב איה .הרמוחל תבחרומ תומיא

 .8₪4|וח הנוכמה תרפושמ ןורכז לוהינ תייגולונ

 -שמ ךכו 05 טפ-ה תייצקנופ תא הליעפמ וז

 .תורחא תוינכותל 70% דע 7% תידיימ סיררחת

 -מב םיפסונ 40א ררחשמ 5163]ות כסטסוס 6

 יצבקב ךמות ףאו 205 6.0 הלעפהה תכרע

 ,05 6.0 לש אוט1 הקמ 60 א 0 סא

 תלועפ = ,א!6חוא!ג(סז יד: לע םיכמתנ סניאש

 דע לש ןורכז תררחשמ תכרעמה לש /1פ84-ה

 לש ןולח תחת תוצרה 205 תוינכותל %

 .\ות5\60

 תבככמ םיבשחמ ןוויכ
 05010 203-ב

 ייסיבשחמ ןוויכ" תימלשוהלה .הנכותה .תרבח

 רודמ לש רעש תבתכב תיטמרד הפישחל התכז

 1993 'יטפס לארשי 0

 ןוטגנישווה ,יתרקויה ןותיעה לש ייםיקסעיי

 םילילמתה דבעמ ,ןבומכ ,אוה אשונה .טסופ

 רצומה .יישגדיי לש ימואלניבה ויחא ,0א]

 תיפוריאה תונותיעב תדהוא הפישחל רבעב הכז

 .וילא סחייתה ייןקירמא קיפיטניסייה וליפאו

 בר) ימלועה םילילמתה דבעמ וניה 400%

 תגוצת לעב ןושארה יתימאה (אלמ-ינושל

 וניה ךסמה לע האור התאש המ) ו/צפתאצ6

 םיכמסמ ןיכהל ןתינ וב (סיפדת תספדמהש המ

 ,תילגנא תוברל ,תינמז-וב תופש 30-מ הלעמלב

 תיקלטיא ,תינמרג ,תידרפס ,תיתפרצ ,תיסור

 ילכ לש הרדיס גיצמ 005% .תיזגוטרופו

 ,תויא קדבמ ומכ ,םיינושל-בר םיכמסמ תקפה

 םוגרת תינכות םג קפסמ 46065א7 .תופש 20-ב

 סוגרת תושפאמה ,תופש 5-ל "ץילרביי לש

 -רג ,תיתפרצ ,תידרפס ,תילגנאמ ידיימ ידדצ-בר

 .תיקלטיאו תינמ

 לש בשחוממ ןופלטה ךירדמ
 רוטילקת יבג-לע לארשי

 לכ רגאמ תא ליכמה עדימ-רוטילקת אוה ןופקת

 בשחמ לכל רוביחל ןתינו לארשיב ןופלטה ייונמ

 .ספ-8סאו ןנוכ תועצמאב (סאות וא [8א) ישיא

 -זו תומדקתמ שופיח תונוכת תרשפאמ הנכותה

 הנכות איה תאז םע דחיו ,םיריהמ הבוגת ינמ

 .הלעפהל הטושפו החונ

 :המושרה יטרפ יפל םיכתח עצבל רשפאמ ןופקת

 ,בוחר ,ריע ,גויח רוזא ,החפשמ םש ,יטרפ םש

 תמישר .הלא לכ ךותיחו .ידכו עוצקמ רואת

 עצבל ןתינו בשחמה ךסמ לע תגצומ תואצותה

 המישרב ןופלטה ירפסמל סדומ ךרד רישי גויח

 -יחה תואצות תא סיפדהל ןתינ ,ףסונב .תגצומה

 אצייל ןכו תוקבדמ וא המישרכ תספדמב שופ

 .801[ טמרופב בשחמ ץבוקכ ןתוא

 לכל 5400 ,תינושאר השיכר 51,220 - ריחמה

 תיתיב הסריג .5400 תשרב תפסונ הדמע ,ןוכדע

 .599 :תלבגומ שופיח תלוכי םע

 םיביצקתה תכרעמ לוהינל הנכות
 תיבה קשמ לש

 לש השדח הסריג האיצוה ייטפוסילפא'' תרבח

 השדחה הסריגל .הלש תיב קשמ לוהינ תנכות

 יקחשמ יייע קוושת איהו יילקימונוקאיי םיארוק

 המיאתמ איה .םי לילג ץוביקמ מייעב תבשחמ

 -צל ריחמהו םיכסמה לכלו 41/87 יבשחמ לכל

 .דבלב חייש 89 ןכר

 :ישארה טירפתב

 יסיטרכב תוינק ,תיבה תוסנכה ,תיבה תואצוה

 תואלבט ,תוחייוד תכרעמ ,עבק תוארוה ,יארשא

 ,בשחוממ סינופלט רפס ,תיבל םיבייח ,תורדגהו

 .תורש תוינכותו תואצוהו תורוכזת ןמוי

 תויתשת ןונכיתל הנכות
 םיבכרומ םיטקייורפו תוינוריע

 ,ונוס665%ַ תרבח לש השרומ תחתפמ ,בהי תרבח

 -עמ סואת תנכות לש חותיפ סויס לע הזירכה

 הנכותה .4טוס646-ה תביבסב (5+5608) תוכר

 -ומ .םיטקייורפו תויתשת יננכתמל תדעוימ

 -חו תוארתה תלבק תרשפאמ תכרעמה .םיבכר

 תוכרעמ ןיב תוירשפא תויושגנתה לש םיכת

 -ופ הנכותה .יוכו ,םינוש םילכימ ,םילבכ ,תרנצ

 םיבשחמל האיבמ ךכבו 76 יבשחמ לע תלע

 -עה תונחת סוחתמ תולוכי 486 דבעמ יססובמ

 וקל תפרטצמ וז הנכות .םידבעמה תובר הדוב

 לש תיתישעתו תיחרזא הסדנהל סייבית ירצומ

 56₪ו₪86-ה תנכות תא םג ללוכה בהי תרבח

 .סימו בויב יכתח ןונכתל ,תירלופופה

 םיפוג לש תיטמוטוא הסירפ
 םיידמימ ינשל םיידמימ תלת

 ,שדח רצומ לע הזירכה לארשי טפוסלטמ תרבח

 תלת םילדומ תכפוהה תכרעמ ,גטדסטאתס1 מ

 .יטמוטוא ןפואב םיידממ וד םילדומל םיידממ

 םיידממ תלת םילדומב לפטל הלוכי תכרעמה
 תכרעמ לכ לע וננכותש ו/זאמתא/\ אום גוסמ
 614, ,ןורטמיס ,דקוטוא :תירשפא םייבית
 איה הסירפה .דועו ,6ג כאמצ , טאו 5
 ידמימ-ודה לדומה תאו ןיטולחל תיטמוטוא
 .6א1 תכרעמ לכל ןיזהל ןתינ
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 בועחמל הלצה טקסיד תנכה

 םירוזיאה לע סינותנ ליכמ הלצה טקסיד

 הלא סינותנ .ךלש קסידב סיבושחה

 תנכה .הרצ תעב עדימה רוזחש ךרוצל סיינויח

 תילכתב הטושפו הרצק טקסידה

 רזעיי םא ומצעב וניכהל לוכי שמתשמ לכו

 .סינותנ תחטבאל תונכותה תחאב

 רתויב הבוטה הנכותכ העודי אסחסח 5%

 הלש 7.0 הסריגו קסידב סינותנה תחטבאל

 תנכה לע קרפה ןלהל .קושל התע האבי

 לש תודוקפה רפס ךותמ ,הלצה טקסיד

 תאצוהב הנורחאל עיפוהש ,ןאסחסח 11111068 0

 .םיבשחמ-סוקופ

 תועצמאב הלצה טקסיד תנכה
 אסחסח 01110885 21 605606 0

 הרטמ

 תרצוי (ןלהל 500₪) 6 4% תינכותה

 םינותנה לכ תא ליכמה הלצה טקסיד

 .ךלש בשחמה לש הניקת הלעפהל סיינויחה

 םיקלח רזחשת 85008 ,םוריח הרקמב

 טקסידב ןסחואמה עדימה תועצמאב תכרעמב

 .הלצהה

 עוציב

 לש ישארה טירפתה תועצמאב

 ןאסזסתחת 58

 .אסאדסא שקה 205 לש הדוקפה תרושב 4

 .0סחוחוגת ןולחב אצמנ התאש אדו 4%

 .60ט6 205א-ל םיציחה ילשקמ תרזעב רובע 4

 וא/ו םירטמרפה תא ,ךרוצה תדימב ,ףסוה 4

 .םחופז שקהו סישורדה סיגתמה

 ₪08 לש הדוקפה תרוש ךותמ רישי ןפואב

 :האבה הדוקפה תא שקה +

 55000 [5ועון0ח63]

 עדימ לבקת ,דיחי רטמרפכ [] שיקת םא

 ,הדוקפה תרושמ תינכותה תלעפה לע טרופמ

 .םיגתמו םירטמרפ ,הדוקפה הנבמ ללוכ

 םיגתמו םירטמרפ

 לטמוטוא ןפואב רוצ - / 685/דימ:קגותתגתוס 0

 .ךשמהב אצמנה לולסמה םשב הלצה טקסיד

 לוע תודוקבה רבס

 עקב דחאצמש- בצד 02: תאי ם-צר--במ
 ונוותבלו בשהמ הולקה ןוחבאל

 םרוזתחשלו םינותנ ןדבוא העינמל

 קסיוה לש הדובעה חור'המ תלדגהר

 רשפאמה ךסמל רשי רובע - /570 4

 טקסידב סינסחואמה סינותנה יפ-לע רוזחש

 .הלצהה

 לש סיקלח ןעטת לא - / 06

 . שאו8-ל תינכותה

 יבסמ תועצמאב תיביטקארטניא הלעפה

 תינכותה

 רובעת ,םיגתמ אלל תפ500₪ שיקת םא

 יביטקארטניא הדובע בצמל תינכותה

 רחב .תינכותה לש החיתפה ךסמ תא לבקתו

 .תספוסש וא 6₪46,היוצרה הלועפה תא וכותמ

 הלצה טקסיד תריצי

 6046 66006 ךסמה גצוי 0₪46-ב תרחב סא

 - תויצפואה תא עובקל לכות וב ע%

 :הלצהה טקסיד תריציל תורושקה

 .םישורדה סינותנה תלבקל דעיה ןנוכ 4

 .טקסידה גוס 4

 .הלצהה טקסיד טומריפ 4

 .םייק הלצה טקסיד יוניש 4

 .הלצהה טקסיד ןכות 4

 תחא לכ דצבו היתוצלמה תא הגיצמ תינכותה

 תונשל לכות .תספות איהש חטשה גצומ ןהמ

 רתויב בושח .ךיניע תוארכ המישרה תא

 הציחמה ינותנ תלבט תא טקסידל ריבעהל

 לוחתאה תמושר תא ,(תכ18א ידי-לע תעבקנה)

 .6א105-ה יכרע תאו ,(:סאאוגד ידי-לע תעבקנ)

 ריבעהל העיצמ 855008 הלאל ףסונב

 התעדלש סיצבקו תוריש תוינכות טקסידל

 לש סינוש םיבצמ סע דדומתהל ךל ורזעי

 .תכרעמה תליפנ

 שקמה תרזעב רובע ,תויצפואה תעיבק רחאל

 41.6 שקה וא םחושז שקהו 06416-ל ג

 הרוצב גיצת תכרעמה .הלצהה טקסיד תריציל

 .ךילהתה תומדקתה תא תיפרג

 הלצה טקסידמ תכרעמה סוקיש

 ת6פוסז6 6006 ךסמה גצוי 606-ב תרחב סא

 םיטירפה דחא תא וכותמ רחב .1ת/סחה!וסח

 תלבט ןיב רוחבל לכות .רזחשל הצור התאש

 ("18א ידי-לע תעבקנ) הציחמה ינותנ

 ידי-לע תעבקנה) הציחמה לוחתאה תמושר

 .6ו05-ה יכרעו (סתאו גד

 תואמגוד

 יטמוטוא ןפואב רוצית האבה הדוקפה 4

 :4 ןנוכב הלצה טקסיד

 6015 ד:

 םיפימ

 טקסיד רוציל ידכ 66906 08%-ב שמתשה 4

 ,ואסחסח 01ו1וט66 תנקתה רחאל דיימ הלצה

 ששואתהל ךל רשפאיש העינמ יעצמאכ תאזו

 .תכרעמה לש תוליפנמ

 התאש םעפ לכב הלצהה טקסיד תא ןכדע

 תא וא ,הציחמה ינותנ תלבט תא הנשמ

 .סילגולה סיננוכה לש תואצקהה

 תאצוה אסחסח 01186 7.0 לש תודוקפה רפס

 .םיבשחמ-סוקופ

 הביליפ םייח :תירבע הכירעו סוגרת

 .חי'ש 45 :ריחמ מע 2
 סיבשחמ -סוקופ תאצוהב גישהל

 (13.00 - 9.00 תועשב) 03-6773898 ילט

 ,(תועש 24) 03-383838 ילט ןופעדומבו

 .םיבשחמהו םירפסה תויונחב ןכו
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 ,סיניקת אל םילדומב םג לפטל הלוכי תכרעמה
 -מה שמתשמל תקפסמו תויעב ההזמ איהש ךות
 תכרעמה .תואיגשה לש יטמוטוא ןוקתל תוצל
 וא הסירפ תואחסונב שמתשהל תרשפאמ
 םייפיצפסה םייגולונכט םינותנ לש תואלבטב
 .ףופכ תנוכמ לכל

 תונולחב שומישה דומילל הכרע

 םשב הכרע החתיפ טפוסורקימ תרבח
 דומילב עייסל הדעונש ,קפספט6זשהצ 6%
 -עב .\שגת6סאמ-ב שומישבש תוליעיה תרבגהבו
 ישמתשמ ולכוי ,הכרעב תמייקה הדמולה תרז
 -הל ,ןיטולחל םהל הרז תונולח תביבסש ,בשחמ
 .ההובג המרב הנכותב הטילשל עיג

 תועצמאב ולכוי םיסונמ ואותאסשפ ילשמתשמ
 -ומו תומדקתמ תולועפ עצבל דומלל וז הליבח
 הווהמ הנכותב שומישה .ו/ותספ תחת תובכר
 .ומצע רצומב יוצמה ₪3מ1ק-ל ףסונ קוזיח

 תוקתעהמ םיניגמ ןפיב םג
 הנכות

 תשר תביבסל 11855 תנגה לע הוירכה ןידלא
 חותיפ תווצ .םיינפיה .אםס-ה יבשחמ רובע
 ,ןורחאה עובשב ויקוטב ההשש ,ןידלא םעטמ
 .רצומה חותיפב םינורחאה םיבלשה תא סייס

 -מה 11857 חתפמ וניה א-ת
 אפס יבשחמ לש תירוטה האיציל רבחת
 לכל תרשפאמ הנגהה תנכות .וצייגופו
 תרשל תשגל תשרב תורבוחמה תונחתה
 דחא חתפמ קר שרדנ ךכ .דיחיה הנגהה
 הצרה הנכותה לכ לע ןגהל תנמ לע
 .תשרב

 /סורי]-יטנא למרכ/
 םיסוחד םיצבקל

 רשא ,מייעב הנכות תסדנה למרכ תרבח

 רחבנה רצומה ראותב הנורחאל התכז

 ןוחריה םעטמ סוריו-יטנאה םוחתב

 הסריגב תואצוי ,50 ד תם כוס

 הסריגה .הלש סוריו-יטנא לש השדח

 לופיט הכותב תללוכו 05-ל תדעוימ השדחה

 .םיסוחד םיצבקב

 2,000-מ הלעמל תוהול תעדוי השדחה הנכותה

 םיסוריוכ םידושחה םיצבקו ,םיעודי םיסוריו

 -דע הלא םימיב ולבק יילמרכיי ייונמ לכ .םישדח

 .וז השדח הסריג רבכ םיללוכה סינוכ

 1993 יטפס לארשי 6

 יבשחמל לבונ תותשר רושיק
 סקאו/לטיגיד

 קוושת ,לארשיב לבונ תגיצנ ,םיבשחמ בושמ
 חותיפב החמתמה 70% תרבח ירצומ תא ראב
 -יד יבשחמל לבונ תותשר ןיב רושיק תוכרעמ
 תכרעמ אוה הרבחה לש ירקיעה רצומה .לטיג
 לבונ תשרב 26 ישמתשמל תקפסמה אוט]טו/ג6
 ,לטיגיד יבשחמ לע תוספדמו םיצבק יתוריש
 .סקסח/א(5-ו אפלא ,סקאו

 אוטוו\\ג6 :םיביכר ינשב רכמנ ומצע רצומה
 וריחמש הנכותב שומישל יללכ ןוישר ,אותווח6
 -מה תומכ יפל שכרנה ףסונ ןוישרו רלוד 0
 - םישמתשמ 5-מ :תינמז וב םיכמתנה םישמתש
 .רלוד 10,900 - םישמתשמ 250 דע רלוד 0

 ידכב םישרדנ םירושיכ וליא
 ?ןמא תויהל

 לכ ,יכ תסרוג 64 תיאקירמאה הנכותה תרבח
 -יד לש טרוק אוה ,ןמא תויהל ידכב שרדנש המ
 -ותה .64-6010% 57 ק]אד בשחמ תנכותו ןוימ
 -במ :םהיניב ,םילכ לש בר רפסמב תדיוצמ הנכ
 ,טסקט ,תואלמ תורוצ ,החירמ ,וק רויצ ,תשר
 .דועו הקרבה ,תוויע ,הביטקפסרפ

 תויונתב עצבמב תרכמנ הנכותה
 .חייש 9

 הריחמו

 תונכות לש ןוכסיח תוליבח
 תוילארשי

 קווש עצבמב םישילא תרבח האצי ולא םימיב
 הול םיארוק .הקירמאב) הנכות | תוליבח
 הכותב הליכמ הליבח לכשכ ,(8עא 10
 הליבחה .וז תא וז .תומילשמה תונכות רפסמ
 -וממ םיסוריו ינפמ הנגהב אלמ ןורתפ תקפסמ

 חפנ תלפכה וא/ו ,(/181054₪ 601/כ) םיבשח

 -י: הנכות וא/ו ,(עסטפוססופא) חישקה קסידה

 חישקה קסידהמ עדימ תלצהו יוביגל תידוח
 ליינה .תוליבחה לכל .([₪880-0) הליפנ רחאל
 =- העודיה תירבעה םיטירפתה תנכות תפרוצמ
 -יב תנייטצמה ,םיצבקב לופיטל אופאט 5

 .ןמוימ יתלבה שמתשמל הבר תודיד

 -מה תופסותה תמועל וז הליבח לש הנורתי
 -יעב אטבתמ ,אווסזספסא לש 205 6 םע תקפוס
 םיללוכו תירבע םירבוד םירצומהש הדבועב רק
 לוחכה תרהט לע םלוכ) תירבעב הלעפה ירפס
 םירצומהש הדבועה איה הבושח תוחפ אל .(ןבל
 -וקמ הכימת תורשפא םע םיאלמ םירצומ םניה
 .<ראב הרבחה ידי לע תימ

 לש הנכותה תוליבחל ףסונ יתועמשמ ןורתי
 תוחנהה :יביטקרטאה ריחמה וניה םישילא
 -נב תונכותה יריחמ לע 45%-ל 35% ןיב תוענ
 זאפ( תם סוריו יטנאה תנכות :אמגודל .דרפ
 ם.אופאט תנכות + 0506-ש תנכות + 002
 םוקמב  (מייעמ ללוכ) דבלב חייש 169 ריחמב
 -וד .תדרפנ השיכרב ההז תונכות לסל חייש 0
 תפנ תלפכהל סטס!6ס5א תנכות :תרחא אמג
 תנכותו 180545 001 תנכות + קסידה
 דבלב חייש 199-ב -אופאט 2105 םיטירפתה
 .תדרפנ השיכרב חייש 350 סוקמב ,(מייעמ ללוכ)

 לש תשרה תסריג 0-1
 טסקטויק םילילמתה דבעמ

 רה ןונגנמ תשרה ישמתשמל עיצמ 0ושא1.גא
 תרושקת ,םינותנו עדימ ףותיש ,שימג תואש
 תרבעה לודומ תועצמאב םישמתשמה ןיב האלמ

 יבאשמ ףותיש ,םירסמ ןכו  ,יפקיה דויצ

 -טו תובותכ ןופלא ללוכה ידוחיי סקפ-תרש
 -לו .ןעמנל םיכמסמ רוגישל ,ףתושמ םינופל
 לכב סקפ סיטרכב ךרוצ אלל ,הצופת תומישר
 .הנחת

 םיכרענ .םירטמה תרבעה לודומ תועצמאב
 תועדוה תוצפומ ןכו תושיגפ תעיבקו סימואית
 טרופמ דועית רמשנ וז ךרדב .תוינופלטו תוישיא
 -2מ הבוגת תרשפאתמו תושיגפ/תועדוהה לש



 רדחב סטייג ליב םע י'תבשי"

 "6סחומטפ6ז/6 לש םינוידה
 לארשיב וישכע ןימז םלועב בחרנה עדימה תוריש - ( 0 וו

 אל .סטייג ליב םע םינויד רדחב לומתא יתבשי

 ,ןוידה רדח יכ ,תויגוע ונלכא אלו הפק וניתש

 דחאב הריעז הניפ ,ינורטקלא היה וניהש ובש

 - סלועב לודגה עדימה יתוריש זכרמ יבשחממ

 היה ,ינאו ליב ,וניהש וב סורופה .ברסויפמוק

 -ישכ טפוסורקימ הליעפמש ,םימורופהמ דחא

 -מל .ברסויפמוק לע םייונמה היתוחוקלל תור

 -כט םוחתב סלועב תוליבומה תורבחה תיבר

 התעמ .הלאכ הכימת ימורופ עדימה תייגולונ

 תועצמאב לארשיב םג ברסויפמוק תורש ןימז

 -תב עדימ תרבעהב החמתמה ,החנמ וק תרבח

 -וכי םיניינעתמ ראשו םיבשחמ ישנא .תרושק

 םילולכה םיתוריש 1,700 -מ תעכ תונהל םיל

 .ברסויפמוקב

 םיתוריש 0

 -לא ראוד םינמינ ברסויפמוק יתוריש םע

 םימוסריפמ םירמאמ תפילש ,ירחסמ ינורטק

 -ונ לש סוצע ןווגמב עדימ ירגאמ ,םינותיעו

 תכרעמ ,ףטוש יאסרובו ילכלכ עדימ ,םיאש

 םיילכלכ םירמאמ ,תויקסע תוטלחה תכמות

 ,םינש שמחל םינכדועמ םיניצאגמ ףלאמ רתוימ

 -אב תוריכמ ,תוריית לע עדימ ,הידפולקיצנא

 לוצינו םיעושעש לע עדימ ,בשחמה תועצמ

 ,םלועהמ ינכדע יתושדח עדימ ,יאנפה תועש

 קחשמ תונכות ,םיביבחת ,ריווא גזמ ,טרופס

 .דועו

 םייעוצקמ םימורופ

 ןיינע ברסויפמוק ייונמ 600 םיאצומ לארשיב

 -לא רוזא אוה םורופ .ייסימורופייב דחוימ

 תמייוסמ ההבחל וא אשונל שדקומה ,ינורטק

 -ממ לחה ףתושמ ןיינע ילעב וביבס דגאמו

 .לושיב יבבוחב הלכו ישיא בשחמ ישמתש

 תונוש םיכרדב עדימ םיפילחמ םורופה ירבח

 חול לע .ןויד ירדחו תוירפס ,תועדומ חול ומכ

 ראית ,לשמל 'יתונולחיי םוהופ לש תועדומה

 גיצנ .הנכותה תניעטב הייעב םישמתשמה דחא

 יכ ,שמתשמהמ שקיב םורופב טפוסורקימ

 אוה .לוחתיאה תנכותמ יטנוולר עטק ול חלשי

 רותפל שמתשמל עייסו ,םיצבק המכ הב ןקית

 תונפהל ןתינ הז גוסמ תולאש .ותייעב תא

 -מה לבקמ הרקמ לכב סלוא ,םורופה ללכל

 להנממ תועש 24 ךות ותלאשל הנעמ שמתש

 תא תחראמה הרבחב החמומ אוהש ,םורופה

 ןיב .ברסויפמוק םעטמ החמומ וא סורופה

 ואצמת ברסויפמוקב סורופ תולהנמה תורבחה

 ,הלורוטומ ,לטיגיד ,אק ,טפוסורקימ ,מבי תא

 ,לבונ ,רודומוק ,יראטא ,הגימא ,הבישוט ,לפא

 .דועו סוטול ,דנלרוב

 תוכרעמו עדימה ירגאמ ,םימורופהמ תצקמ

 תשרל םיכייש הנכותה ןוכדעו ץועייה

 בושחמ יאשונל דחוימב תשדקומה 21/86

 -מה לוכי וזה תשרב .ברסויפמוק תחת תלעופו

 תישדוחה רזעה תנכות תא םג ןועטל שמתש

 ,ךרועל םיבתכמ בותכל ,ק6 א/6421אמ לש

 ןועטל ,ןותיעה לש םיפיטה םורופל סנכיהל

 .דועו ןורחאה ןויליגה תא

 הנכות תוירפיס

 תורדוסמה תוקלחמ תונושה הנכותה תוירפסב

 ישיאה בשחמל ןועטל ןתינ ןהמו ,םיאשונ פייע

 ,(61א יצבק) תונומת ,םינוש םימושייו תונכות

 -וק .םינוש םיפיטו דועית ,טסקט יצבק

 68,000 -כ הייונמ תושרל הדימעמ ברסויפמ

 לכ לדגו ךלוה םרפסמש ,תונכותו םימושיי

 .ישיאה בשחמל קיתעהל ןתינ סתואו ,ןמזה

 םלועב ברסויפמוק לש הרידאה ותצופת לשב

 הרמוחו הנכות תורבח ,טרפב בייהראבו ללכב

 ךרד םג ןהירצומ לע םינוכדיע תועצבמ תובר

 .ברסויפמוק

 עדימ ירגאמ

 -אמ םיללוכ ברסויפמוק לש עדימה ירגאמ

 םיכתחב רתאל ןתינש סיניזאגמ תואממ סירמ

 סיבר םימוחתב םסיעגונ הלא .םינווגמו סינוש

 -נה ,תוברת ,תונמוא ,בושחימ ,הלכלכ סהבו

 אוצמל ןתינ עדימה ירגאמב .היגולוקאו הסד

 קסע יתב לש תומישה ומכ םיימלוג סינותנ םג

 .המודכו ןופלט יכירדמ ,בייהראב

 תצובקל השיג תרשפאתמ צייהחא תועשב

 "אתסש16626 1ח06>" םשב ייגולאיד" ירגאמ

 ליגרה שומישה תולעמ עברכ וניהש ,ריחמב

 .סהב

 ינורטקלא ראוד

 -וקב רתויב םייראלופופה םישומישהמ דחא

 -אה ראודה אוה ,םלועבו ץראב ,ברסויפ

 .םילוזכ ולגתנ וללה ראודה יתוריש .ינורטקל

 טנס 7-כ יל התלע טסקט דומע לש הרבעה

 -יש לע ברסויפמוק הזירכה הנורחאל .דבלב

 -לא ראוד תותשר ייונמל םג תורבחתה יתור

 טנירפסו או01 ,ג7ַאַד א ומכ תורחא ינורטק

 -וק תשרב יונמ םע תורשקתהל ההזה ריחמב

 -לא תועדוה ריאשהל ןתינ .המצע ברסויפמ

 תותשרב םישמתשמ לש תוביתב םג תוינורטק

 -יגה תרוצב אל - רבעמב שיגרהל ילב תורחא

 .ריחמב אלו הש

 יתושדחו יללכ עדימ

 קייודמה ריוואה גזמ והמ תעדל ץופחת סא

 םיחוודמ המ וא ,רחמ סלועב םייוסמ רתאב

 לכות - לארשיב שחרתמה לע ץוחה ינותיע

 ,ברסויפמוק לש תועידיה תוריש יייע ןכדעתהל

 סהבו סינוש םימרוגמ יתושדח עדימ זכרמה

 ללכבו ,סרטייורו 47 ,שק] תועידיה תויונכוס

 -ונ תא רידגהל רשפא .עבצב תונומת תלבק הז

 -וש דוק תולימ פייע תושקובמה תועידיה יאש

 דע תיטאמוטוא םתוא טקלי בשחמהו ,תונ

 .תכרעמל האבה הסינכל

 תוקרי ראשו םיביבחת ,תוינק

 סירצומ שוכרל ןתינ ברסויפמוק תועצמאב

 -וחה תרבוחב .תינורטקלא הנמזה יייע םינוש

 רפסמ אוצמל ןתינ ,יונמ לכ לבקמש תישד

 ףוחמ םג םיקוושמה םירצומ לש לודג

 -רל דחוימב עייסל יושע תורישה .בייהראל

 -תב .ץראב םגישהל ןתינ אלש םירפס תשיכ

 םימורופ לש עפש ואצמת יילייטס ףיילייה םוח

 תיבה בוציע ,תולמעתה ,לושיב יאשונב לחה

 יבחרב תורייתו תוסיט לע עדימב הלכו תוננגו

 .תנווקמ הנמזהל תורשפא ךות ,סלועה

 ןיזגמה יארוקל תורכיה עצבמ

 תכרעמו ייהחנמ וקי" תואצוי הלא םימיב

 -מב תילארשיה הרודהמה / 6 6 זמ

 םיפרטצמה וכזי ותרגסמב רשא ,ףתושמ עצב

 -קת לש תוקד םישישל ברסויפמוק תורישל

 ךשמל שדוח ידימ םניח תימואלניב תרוש

 !הנש

 רשקתהל םינמזומ ףסונ עדימב םיניינועמה

 תוחוקל תכימת יארחא ,טכפ לבוי  ,רבחמל

 לט | ,החנמ וק | תרבחב | 6סחוקטפסת6
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 .העדוהה רסומל ןעמנה לש תיד

 רוגיש רשפאמ 0ופא-1.ג4א-בש םיסקפה תרש

 -עב ןוכסיח ךות תשרב הנחת לכמ סקפ יכמסמ

 -אב השענ םיסקפה רוגיש .דויצו ריינ ,ןמז תויול

 תחא הנחתב ןקתומה דחא סקפ סיטרכ תועצמ

 ילבמ דבעמה ךותמ תורישי עצבתמו ,דבלב

 תא שמשמ םיטקפה תרש .ךמסמהמ ללכ תאצל

 יטמוטוא רוגיש רשפאמו הרבחה תוקלחמ לכ

 -ינו ההשומ גויחל תורשפא ללוכ ,םיכמסמ לש

 .קזב לש םילזומה םיפירעתה לוצ

 סרוק תחתופ ?וק-ותוא*
 תונולחל דקוטואל

 -וממ הסדנה ייוק-ותואיי לש הכרדהה זכרמ

 ,לארשיב דקוטוא תנכות תקוושמ ,מייעב תבשח

 -וימה סרוקה .י'תונולחל דקוטואיי סרוקב חתופ

 תא םיריכמה םישדחו םיקיתוו םישמתשמל דע

 שמתשהל םיניינועמה 205-ל דקוטוא תנכות

 הזרכוהש הנכותה לש תונולחה תסריגב

 .הנורחאל

 תוינוגרא תוצובקל .מייעמ + 5450 :סרוקה ריחמ

 -ימג זייולו םידומיל תינכות ,םידחוימ םיריחמ

 .03-5615156 :םושירו סיטרפל .םיש

 ורפ ורטאווק ןיב בוליש
 10דיטפ אסמה -1

 -עי ןה יכ ועידוה סוטולו דנלרוב הנכותה תורבח

 -יגה לש הבורקה הרודהמה ןיב בולישל דחי ודב

 -חל ורפ ורטאווק - דנלרוב לש ינורטקלאה ןויל

 תוקל-תרש תביבס - 1/0705 אספ5 סע ,תונול

 סימושיי חותיפב הישעתה טרדנטס תא הווהמה

 .הדובע תוצובקל

 תונויליג ןסחאל ולכוי ורפ ורטאווק ישמתשמ
 1.005 אסדפפ לש סינותנ ידסמב םיינורטקלא
 ףותיש ומכ הלש םיתורשב ושמתשיו 3 ההודהמ
 לופכישו ,תמכחותמ החטבא ,יתצובק עדימ
 .םינותנ דסמ

 הנכות יאצמ לוהינל שדח רצומ
 ע6-ב הרמוחו

 רחא ןכוממ בקעמ רשפאמ 64-םא \או[תאט/6

 תונחת לכב הנכותהו הרמוחה תיצרוגיפנוק

 יהמ תעדל תשרה ןלהנמ לוכי תוינש ךות .תשרה

 תשרל רבוחמה 20-ה לש תקיידומה הרוצתה

 אלל ,וררועתהש תויעבל תינופלט הבושת תתלו

 .בשחמל בשחממ רופס ןיא תוצירב ךרוצ

 םירשפאמה םיטרדנטסב תוחוד קיפמ רצומה

 להנמה הנכות רצומ לכל חייודה יצבק לש אובי
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 .64-אשזא!אא ןוגכ ,ןקתמב עויסהו דויצה תא
 תכרעמ ןכדעתת הז רישי רשק תועצמאב
 -וחה | ינותמבב תיזכרמה ₪812 כמפא-ה
 .ןקתמב תמייקה הנכות/הרמ

 רפסה יתבל 6-אסאא
 ביבא-לתב

 רפסה יתב בושחימל איית תייריע זרכמ תרגסמב

 תרשב תויגולונכט קאידוז תרבח ןיקתת ,ריעב

 -וט לש 0-50 ןנוכ התיכ לכב בושחימה

 ושמשי םיננוכה .םיננוכ 100-כ לכה ךסבו ,הביש

 ךרד רפסה יתבל הנכות ינוכדע תרבעה ךרוצל

 ריהמ עוציב רשפאיש המ ,6-80א1 ירוטילקת

 הנכות םג השכר חייטמ .םינוכדע לש רתוי לוזו

 ,םירוטילקתה תבירצ ךרוצל הטד ןאידירמ לש

 יוביגה ירוטילקת תא המצעב ןיכהל לכותש ךכ

 .תונכותל

 יננוכ לש הציפמכ תוליעפ ישדוח רפסמ רחאל

 סימיב הלביק ,ץראב הבישוט לש 60-80א1-ה

 ןורשה תמרמ תויגולונכט קאידוז תרבח הלא

 -תב ראב הבישוט לש תידעלבה תוגיצנה תא

 -וז הלביק הבישוט תוגיצנל ליבקמב .הז סוח

 לש תידעלבה תוגיצנה תא םג הנורחאל קאיד

 תקוושמ הירצומ תאש ,לסקט םיננוכה תינרצי

 .רבכמ הז ראב קאידוז

 ךרעמ - 90ת14אפ 0
 חש 1299-ב ושומטסומ -ל תונכות

 דנלרוב הנכותה תרבח תגיצנ ,לנוישנרטניא ירפ

 -וא דנלרוביי קווישב הלא םימיב הלחה ,ץראב

 הנכות זראמ - (8091.גאס 03309) ייסיפ

 תביבסל םיליבומ הנכות ירצומ השולש ללוכה

 ות

 ורפ ורטאווק ינורטקלאה ןויליגה תנכות 4

 יאלבט םינותנ דסמ - סקודרפ +

 5.2 הסריגב טקפרפדרוו םילילמתה דבעמ 4

 .השדחה

 -כמ סיפוא דנלרוב תליבחב םירצומה תשולש

 -יעב - .תיקסיעה תוליעפה ימוחת לכ תא םיס

 דבלב חייש 1,299 ריחמב תיתימא הליבח תקס

 .מייעמ ללוכ

 תמאות עבצ תוכיס תספדמ
 שוטניקמו 0

 (מייעב .המסידא :לארשיב םיגיצנ)) א

 -מה ישמתשמ לכל יביטקרטא ןורתפ העיצמ

 הרקי תספדמל וקקזנ הכ דע רשא ,שוטניק

 -מב הנושארל .עבצב תיתוכיא הספדהל דואמ

 -פא 5\\ןז 2 תרדיסב תעצומ ,הכיס תוספד

 תספדה רשפאמה רבד - שוטניקמל רוביח תורש

 .עבצבו הכומנ תולעב ,תולועמ תויפרג תויוכיא

 -יבס לכל יביטקרטא ןורתפ הנתנ רשא ,הרדיסה

 סויכ הקינעמ ,תיתיב ףאו תידרשמ-תיקסיע הב

 לש תוברועמ תוכרעמ ןוגראל תיברימ תושימג

 -מה הספדה תוכיאבו ,שוטניקמו 26 יבשחמ

 .רזייל תוספדמ לש וזל הוותש

 תביבסל 40% 501 זזאא
 מב: לש תרזובמה םינותנה

 ירפ יייע צראב תגצוימה ,דנלרוב הנכותה תרבח

 לש תידיימ תונימז לע העידוה ,לנוישנרטניא

 םינותנ רושיק יתורשל 840% 501 זאא

 ויוניכש ,רצומה .מבי לש (2205/2) סירזובמ

 רתוי הבחר השיג םישמתשמל קפסמ ,'יזולביי

 .םינותנ ידסמ יתרש ןווגמב םינכושה םינותנל

 השימג השיג התע שי 4.0 סקודרפ ישמתשמל

 501/05 םינותנה ידסמ יתרשב םינותנל

 סוגרת סג קפסמ רצומה .פפאו-ו 22 0

 יפל התליאש) 4800 085 לש יטמוטוא

 -מה 50 טקלאידל טירפת תודוקפו (המגוד

 .םיאת

 תירבעב שס0תע-ב הכרדה רפס

 הרודהמה תא גיצמ "סופואיי תאצוהב שדח רפס

 ליכמ רפסה .תונולחל ואספ 2.0 לש תירבעה

 סיריוגמ םיכסמ ,תירבעב תוידוחיי תואמגוד

 הטילשל דעצ רחא דעצ ךתוא איבמו הכלהכ

 .הנכותב האלמ

 -והב רואל אציש ירלופופ רפסמ סגרות רפסה

 -מל דחוימב ךרענו בתכוש ,/ו60₪ג-111| תאצ

 םישודיחה לע שגד סש אוהו ילארשיה שמתש

 רפסה ךרוא לכל .תירבעה הרודהמבש סידוחייה

 -כה םיטירפתה תכרעמל האלמ תוסחייתה שי

 -ומ ןולימ רפסה ףוסב .תילגנאהו תירבעה ,הלופ

 .215- .םידומעה רפסמ .ארוקה תוחונל םיחנ

 .יחש 45 - ןכרצל וריחמ

 תוכרעמל סורי|-יטנא למרכ
 05/2 הלעפה

 -אל התנענ מייעב הנכות תסדנה למרכ תרבח
 יפוריאהו ינקירמאה קושה לש השירדל הנורח
 תוכרעמל השדח סוריו-יטנא תנכות החתיפו
 תשמשמה ייטניופ לרטנסיי תרבח .05/2 הלעפה
 תנכות לש ידעלבה ףיפמכ םינש שולשכ הזומ
 גתומה םש תחת) בייהראב ייסוריו-יטנא למרכיי
 איש הרבש ,(יסוריו-יטנא וברוט טניופ לרטנסיי



 תוילארשי תולבח לש תועלוה

 2-מ הלעמל ורכמנ 1992 ךלהמב :םידקת רסח

 ןכרצל ריחמה .בייהראב יילמרכי' תונכות ןוילימ

 .מייעמ + חייש 895 לארשיב

 /םכת/ הנפצה סיטרכ
 םינותנ תנגהל

 הקוויש תליחת לע הזירכה ,הקינורטקלא ד.א.י

 סינותנו השיג תחטבא תכרעמ ,107-1.06% לש

 תייגולונכט לע תססובמה 6 יבשחמל

 לע לארשיב החתופ תכרעמה ייסכתה סיטרכהיי

 ךורב רייד םע ףותישב המכוח ירגאמ תרבח ידי

 -מה לש דודיקה סתירוגלא תא בתכש ,שילוס

 לע ושכרנ סיטרכה לש קווישה תויוכז .תכרע

 -ייה לש וקוויש לחה ,רומאכ ,התעו ד.א.י ידי

 .תננכותמה הרדיסה ךותמ ןושארה סוש

 לכ לע י'תינורטקלא המיתחיי תעצבמ תכרעמה

 תוחוד תקפסמ איה .שמתשמה שגינ וילא ץבוק

 \בוק תמרב םישמתשמה תוליעפ לע םיטרופמ

 יארחא לש תטלחומ הטילש תרשפאמו ןמזהו

 -מה יביכרבו םיצבקב שומישה לע בושחימה

 .בשח

 רכמ יבר לש תושדח תורודהמ

 תונכדועמ תורודהמ האיצוה ימע דוה תאצוה

 :םיירלופופ הכרדה ירפס ינש לש

 ,וטאו םילילמתה דבעמל ישומיש ךירדמ <

 .5 הסריגל ןכדועמ

 -טל דעוימה ,ישיאה בשחמל הקזחאה ךירדמ 4

 .דחאכ םישמתשמו םיאנכ

 האצוהב ןימזהל ןתינ םירפסה תא

 .םירפסה תויונחבו ,(03-541207 :ילט)

 סקודרפ דנלרובל האלמ תירבע

 -יפ תמלשה לע העידוה לנוישנרטניא ירפ תרבח

 -רפ םינותנה דסמ לש תירבעה הסריגה חות

 איהו רוקמה דוקב הבלוש תירבעה .4.0 סקוד

 .ץזיווברוט ומכ ,הזעה ילכ לכב סג יוטיב תאצומ

 שכרש ימ לכל םניח קפוסת תירבעה הסריגה

 .תילגנאה הסריגב 4.0 סקודרפ תא

 = הקזחא ךירדמ =
 שאה מל -

 תנכדועמ

 תרוטקטיכרא תא הגיצה 41
 םויטנפ יבשחמל 04 מא

 (ינכט עדימ דגיל :(ראב) 41/8 םיבשחמה תינרצי

 -רא תגצה םע ,םיבשחמ ןונכתב הכפהמל תנעוט

 תוכרעמ לע הלש 00407 5א תרוטקטיכ

 םויטנפ דבעמ לע תוססובמה ם/01עדזסא צ0

 .לטניא לש

 םיקיפא 4 תבלשמ 0001.8א תרוטקטיכרא

 :דחא בשחמב

 תויביס 64 בחורב ינוציח ןומטמ קיפא 6
 תויביס 128 בחורב ישאר ןורכז קיפא 4
 תויביס 32 בחורב /884 ימוקמ קיפא 4

 יטרדנטס 8154 תכרעמ תבחרה קיפא

 אגא! ןורכוב ךמות ₪/010דזסא ץ0 בשחמה

 ₪154 יצירח 10 ,םיננוכ יצרפמ 13 ,108 דע

 סע לדגמ זראמב קפוסמ אוהו (/854 3 ללוכ)

 .טאוו 415 חכ קפס

 לבונ תשר תנקתהו לועפת סרוק
 /םיבשחמ ןויס'ב

 תיסיסב הרכה אוה ןויס עיצמש יסיסבה סרוקה

 םיסונמ םישמתשמל דעוימ אוה .לבונ תשר לש

 שומיש תויונמוימל םישרדנה 20-ה תביבסב

 -קת תותשר אשונל אובמ ללוכ סרוקה .תשרב

 לש הלעפהה תכרעמל אובמ ,תוימוקמ תרוש

 יביכרמ ,תשרה לש תורשה תוינכות ,לבונ תשר

 תולקתו תשרה לש תפטוש הקוזחת ,הרמוחה

 .הלעפהב תויניפוא

 -כט סירישכמ ןויסב רתוי םימדקתמ םיסרוק

 ןכו ,לבונ תשרב תינכט הכימתו הנקתהל םיאנ

 םע תורכיה םיללוכ םיסרוקה .לבונ תשר ילהנמ

 ו
| 

 -וט ,התנקתהו אמא חת תשרה תנכות

 -רה ,םילבכה תכרעמ ,םילוקוטורפו תויגולופ

 -ונו ,תולקת ןורתפל תוקינכט ,םיקסיד תבח

 לוהינ יתורישו םייוביג ,תוספדה לש םיאש

 .תשרב

 21 טקסיד
 טייבהגמ

 3.5 יטנגמ טקסיד לש בוליש אוה יילקיטפולפייה

 ןאכמו - תיטפוא שאר הבצה תכרעמ סע שטניא

 םיעבונ לקיטפולפה לש תונורתיה .רזומה ומש

 -תו הידמלו ןנוכל ךומנ ריחמ :בולישהמ סלוכ

 1.44) םיליגר שטניא 3.5 םיטקסיד םע תומיא

 דחא דצמ (אורקל לוכי אוה סתוא ,טייבהגמ

 תרבח .ינש דצמ טייבהגמ 21 לש לודג חפנו

 קס-ל לקיטפולפ יננוכ העיצמ 104

 .םיינוציח וא םיימינפ ,שוטניקמ יבשחמלו

 -פה ,םיליגר םיטקסידמ 14 יפ לודג חפנ דבלמ

 תרבח .םיטקסיד ןנוכמ 3 יפ ריהמ םג לקיטול

 תא תדעיימ ,לארשיב ותוא תקוושמה ,רוקנא

 תיויפ םינותנ תרבעה לש םימושיל לקיטפולפה

 ,הקיפרגו הנומת יצבק דחוימב ,םיבשחמ ןיב

 -הל ןתינ ותוא ,לוז םוידמו לודג חפנל םיקקזנה

 .םיחילש יייע וא ראודב ריבע

 תותשר תרקבו הטילש ,לוהינ
 םיצורע תזכר תועצמאב

 תזכר תא לארשיב קוושל הלחה וא.7.1 תרבח

 תותשר לוהינ תרשפאמה ,67א/ 1600 םיצורעה

 -מה .סשצ 05 8גאפ השיגב 0.4א) תרושקת

 -ומ הילא רבחל ןתינו םיצורע 16 תלעב תכרע

 רישכמ לכו טוויח ידקומ ,םיבתנ ,םירשג ,םימד

 לע תוקוושמ תוכרעמה .85232 תאיצי לעב רחא

 ."םוטנמומיי תרבח ידי

 טפירקסטסופ רזייל תספדמ
 שוטניקמו 6 ,תברועמ הביבסל

 השדח רזייל תספדמ לע הזירכה דרקפ טלויה

 הק 12606  יעיברה רודה תוספדמ תרדסב

 -מב לארשיב רכמיתש ,השדחה תספדמה .4או

 רזיילה תספדמ איה ,רלוד 1,500-מ ךומנה ריח

 -שמ רובע ,דרקפ טלויה תנווכמ התוא הנושארה

 -יק העיצמ ףסונבו שוטניקמ יבשחמ ישמת

 -וימב ךומנה ריחמה .ק6 יבשחמל האלמ תוירוש

 םישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה < יקסע עדימ < םיתוריש *  םישדח םירצומ +
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 תוילארשי תורבח לש תועדוה

 -אי השדחה תספדמל דרקפ טלויה העבקש דח

 רואל האצוהו הקיפרגב םינטק םיקסעל רשפ

 תספדמה .תויתוכיא תוספדה קיפהל ,תינחלוש

 -ומו המצוע בר ייקסיריי דבעמ ידי לע תלעפומ

 .2 המר ייטפירקסטסופיי תנכות הב תנקת

 לקה ךירדמה
 א סזוס (סחוז0ז -ל

 ה ירמה
 בשמה רוהינל
 וע 5 איב

 אסהדסא
 00וווווהו\סשה
 תיתיבבלא תוודופמ חודוקבה לכ \

 בשחמב תוליעבה לש 'תודיד* לוהינכ \

 ריעי שומישל םיקירטו םיב'מ

 ווהסה

 יי

 ואא
 הפאאאשט

 אסס דפש = סןוקההש טסוז
 ד 8 ₪ ₪ ₪ ₪ שש ₪

 : 7 ₪ ₪ (וסצמ
 ₪ ₪ )₪ מ ₪ ₪ ₪

 -מה תונכותמ תחאל תבשחנ ןאסחסה 00 תות

 הצופנל יאדוובו סלועב רתויב תוצופנה תרגס

 -מה קשממו היתונוכת ,היפוא .לארשיב רתויב

 סתדובע תרוצל דואמ םימיאתמ הלש שמתש

 ןכלו לארשיב סיבשחמה ישמתשממ סיבר לש

 .הבר תוירלופופל ןאכ התכז איה

 :תולקב עצבל דמלת ךירדמה תרזעב

 -עה ,הקתעה) תוירפסו םיצבק לש תולועפ <

 ,םינייפאמ לע הטילש ,םש יוניש ,הקיחמ ,הרב

 .(הסירפו הסיחד

 -פו תוליעי םיכרדב םימושייו תוינכות תצרה +

 .רתויב תוטוש

 תונויליג ,םינותנ ידסמ ,םיטסקטב הייפצ 4

 .םיסוחד םיצבקו הקיפרג ,םיינורטקלא

 .סיננוכבו תוירפסב ריהמו לק טווינ

 .םיבשחמ ינש ןיב םילבכ תרושקת 4

 ןופלט וק תועצמאב קחורמ בשחמל תרושקת +

 .דועו םדומו

 .חייש 49 ,םידומע 176 ,םיבשחמ סוקופ תאצוה

 םיבשחמל תיתרפיס המלצמ
 םיישיא

 01ד0%אא קטפ לע הזירכה תוכרעמ קתעמ

 00 | כ
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 סיבשחמל תילאטיגיד המלצמ ,1.001786₪8 לש

 התאשל רשפאש ךכ הנטק המלצמה .םיישיא

 הלעפה רותפכ תרזעב הלעפהל הלקו דיה ףכב

 32 סלצל רשפאמ יתרפיסה ןורכזה .דבלב דחא

 -הת לכ אלל ,סוליצה סותב .ןבל רוחשב תונומת

 סידירומ ,טושפ לבכ תרזעב אלא חותיפ יכיל

 לע תולבקתמ תונומתהו בשחמל רמוחה תא

 -על המיאתמ המלצמה .הלועמ תוכיאב ךסמה

 -יל םיבשחמ ללוכ ,םיבשחמה יגוס לכ םע הדוב

 קתעמ ידי לע קוושמ 5070א!גא 1008 .םיד

 850 ריחמב ,ץראב 10017808 תגיצנ ,תוכרעמ

 .מייעמ ללוכ אל רלוד

 יטלומל תרושקת סיטרכ
 רזייל תוספדמל ''לוקוטורפ

 םכח תרושקת סיטרכ העיצמ דרקפ טלויה

 -סב תולעופה ₪8? תוספדמל דעוימה ,אטד

 -יח רשפאמ סיטרכה .לטיגידו מבי יבשחמ תביב

 ךות ,יזכרמ בשחמ תשרל תספדמה לש רישי רוב

 יבשחמ לש םיידוחיה הספדהה יטמרופב הכימת

 .מבי לשו לטיגיד

 ינקתו 008% ינקתב ךמות אמדו סיטרכ

 רבחתמ ,604% ןקתב .מבי לש דשזואגא

 -ות םירקב וא 3147 ימגד מבי ירקבל אמש

 םג תורישי רבחתמ תרושקתה סיטרכ .םימא

 -כה .(ואזאגא ןקתב) 45/00 מבי יבשחמל

 -גה הפש) 05 ןקתמ הרמה רשפאמ סיטר

 ךמות אוהו ₪ תספדמ תפשל (מבי לש תיפאר

 .תירבעב םג

 הכימת שדחה סיטרכה עיצמ לטיגיד ישמתשמל

|| 

 כישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה = יקסע עדימ < םיתוריש < םישדח םירצומ *

 -וא הלעפהה תכרעמב ןכו /4א/%א18 תביבסב

 יבשחמ לא רישיה ורוביחל ףסונב .סקירטל

 הרשע שמחל סיטרכה תא רבחל ןתינ ,סקאו

 סקינוי ,לבונ ,4קקוטדגוא :ןהבו הלעפה תוכרעמ

 1077 סקינוילו 1תפ ססובמ

 קי'גמל םלשה ךירדמה

 -רה םהידעצ תא םישועש ימל דעוימ רפסה

 םיעדוי רבכש הלאלו קי'גמ תנכותב םינושא

 רפשל דציכ דומלל סיניינועמו םושיי בותכל ךיא

 .םתדובע תא

 -הה תנכות תא ליכמ רפסל ףרוצמה טקסידה

 תאו (בושמ תרבח תובידאב) 5 קייגמ לש המגד

 .רפסב םירבסומה אמגודל םימושייה יצבוק

 -מו םידומע 470 ימע דוה תאצוהב אציש רפסב

 .מייעמ ללוכ חייש 85- וריח

 היגרנאב ךסוח קורי בשחמ
 הביבסל יתודידיו

 הגיצה יטבילוא תיקלטיאה םיבשחמה תרבח

 ,66-400 ,הלש ןושארה ייקוריייה בשחמה תא

 50ק80א/4-ה יבשחמ תרדיסב הסינכה םגד

 .בורקה ויתסב לארשיב זרכות רשא השדחה

 למשח תכירצל 874-ה יביתכת לע הנוע בשחמה

 .שומישב וניא דויצה רשאכ טאוו 30-מ תוחפ -

 תויתודידיל 150 9241 ןקת לע בשחמ הנוע ןכ

 -ואה תואירק לש ההובג תוכיא אמגודל ,גצה

 תתחפהל ,אוקא2 ןקת לע הנוע סג אוה .תוית

 או6- בשחמ לש (זראמ) דוויזה .הנירקה תומר

 לש בוט המר רשפאמה ,ינגרוא רמוחמ יושע 0

 םייתודידי .םירמוח .םירמוח תדרפהו רוזחימ

 רצומה תזיראלו דועיתל םג םישמשמ הביבסל

 .(רוזחימ-תרב הזיראו יגולוקא ריינ)

 הרקב תכרעמ :סמז14
 תונולחל תילאוזיו

 םשב שדח רצומ לע הזיכה טפוסורקימ

 לש תילאוזלו הסריג הווהמ הז רצומ .תפזג

 ךילהת תא תטשפמה ,תונולחל הרקב תכרעמ

 דחי דובעל תוצובקל תרשפאמו רוקמ דוק לוהינ

 -מל טושפ ילאוזיו קשממב שומיש ךות ,תוליעיב

 דחוימב בצוע רצומה .תומדקתה תאוושהו בקע

 לע םיחתפמל עייסמו הצובקב הנכות חותיפל

 -יא ,חותיפה טקיורפ לש הירוטסהה סושיר ידי

 -מו םיצבק לש תומדוק תואסריג רוזחיאו ןוסח

 יצבקב םייוצר אל םייוניש תעינמו ,תורודה
 .רוקמ



 תוילארשי תולבח לש תועדוה

 64 תונכותב הכימתל 5

 לש 76 ירצומ תציפמ ,תוכרעמ 8.0.8 תרבח

 לש שדח תוריש המיקה ,לארשי 6 תרבח

 -תו םינוכדע ,תוינכות ליכמה יעוצקמ 5

 -קה רשאכ ,םינוש םייעוצקמ םיאשונב תבותכ

 לכמ םיצבק םגיה 828-ב םינכדעתמה םיצב

 -וש הרוצב תכרעמל םימרזומ רשא סלועה יבחר

 תורש תוחוקלל רשפאמ 8.8.5-ה .הריהמו תפט

 (סא זאפ 580971א0) הממיב תועש 24 תוינק

 תועצמאב הנכות ןימזהל לוכי חוקלה רשאכ

 .רקובב תרחמל הלבקלו בשחמה

 .03-6392202 :גייחל שי 8.8.8-ל רשקתהל ידכ

 לארשיב םיישיא םיבועחמב םיששמחשמה דוגיא
 רוצייהו הדובעה ןוירמל ןוכמה דיל

 םישמתשמ תואמ דגאמ לארשיב םיישיא םיבשחמב םישמתשמה דוגיא

 .וירבח לש יעוצקמה עדייה תא םדקל ותרטמו םיישיא םיבשחמ לש

 .דבלב הנשל ח"ש 55 הלוע דוגיאב תורבח

 אללו םניח ףתתשהל םינמזומ תילארשיה הרודהמה/ק0 602וא5 יארוק

 .תומשרתה ךרוצל ךשמהב םיטרופמה םישגפימה דחאב תובייחתה לכ

 םיבורקה םישגפימה חול

 א"ת בוקסל תניפ ןלפק 'חר ,תירב ינב תיבב 17:30 העשב םיישדוח םישגפימ

 תונורתיה לע הצרי ,שוטניקמו 00-ל החמומ ,תיביס תרבחמ ןונד יסוי רמ - 29/8/93 6
 .ישיאה בשחמה דיתע לעו תוכרעמה יתש לש תונורסחהו

 'חר ,ופו\ תיבב גצות 8 לש 052 הלעפהה תכרעמ לש השדחה 2.1 הסריג 26/9/93 4

 .(א"תב לואש 'דש תניפ) 2 ןמציו

 .18:15 דע 16:45-מ | הצובק

 .20:00 דע 18:30-מ |! הצובק

 סוריו-יטנא תצובק +

 תוימוקמ תרושקת תותשר תצובק +

 0-ל םיקירטו םיפיט תצובק +
83 - 

 םילילמת דוביע תצובק +

 .ישיא בשחמל "ריפס* תינחלושה

 17:30 העשב 30 תידוהי 'דש ,הדובעה ןויהפל ןוכמב - [יינע תוצובק ישגפימ
 תונכות ,םדומה ללוכ ,885-ל תרושקת - רודינמ בקעי :רבמטפס שדוח תנדס 4

 .רבמטפסל 28 ,21 ,14 ,7 :םישגפמל םיכיראתה .תוצופנ רזעו תרושקת

 םימדקתמ םישומיש - רגרבנדיורפ ןועמש ד"וע :הבוטקוא שדוח תנדס +

 .רבוטקואל 26,19 ,12 :םישגפמל םיכיראתה .5.0 טסקטויקב

 ₪86 תנכות תא גיצי םישילא תרבחמ רנבא דוהא - 3

 .ץיבודיוד הקיבצ לש האצרה - תרושקת תותשרל אובמ - 3

 סח 06 תא םיגדיו הצהי הביליפ םייח

 .אוטוו-םוו תויצפואה ריתע ךרועה לע הצהי רבלא ריאי - 3

 .- תוספדמל םיספטו םיטנופ :*טפוסוטוא" תרבחמ טחוש סומע - 3

 רואל האצוהה תנכות לע הצרי "ריפס תיב"מ פיליפ םחנמ - 3

 םימסרפמה תמישר

 םש

 המסידא

 טקפמיא

 ןידלא

 םישילא

 סקינורטסיא

 רוקנא

 םוקירב

 הנכות ירצומ ריבד

 התלד

 קאידוז

 סוטול-ןליח

 תבשבשח

 םיבשחמ ןוויכ

 ברעמ ןוויכ

 תינלכ

 בשחמה תירק - למרכ

 סדקתמ בושחימ

 טפוסורקימ

 יזארימ

 ןתימ

 קתעמ

 םיבאשמ

 ןונ ןינ

 םיבשחמ סוקופ

 לנוישנרטניא לרפ

 החנמ-וק

 להתנוק

 סידרק

 טרק

 ףשר

 לטניא

4 

 'מע

5 
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37 

1 

19 

12 

! 

 ןקשקההל |
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 בוט שאר

 :תורעה רפסמ יל שי ךא ןיוצמ ןותיעה +

 אלש תומוסריפ ויה ןורחאה ןותיעב .1

 תויהל תוכירצ ןה המל .םיבשחמל תורושק

 ןותיעה חפנ לע לבח אל :הז גוסמ ןותיעב

 !רתוימה

 .המודכו תותשר לע הברה םיבתוכ סתא .2

 ןתינ ךא ,םיבשחמל ךייש הזש קפס ןיא

 .תוחפ בותכלו רצקל

 םיניינעמ םירבד לע רתוי בותכל .3

 הידמיטלומ רתוי :ןוגכ בהוא ארוקהש

 לוק יסיטרכ ,ספ תסא ,הנכותבו הרמוחב

 ,םיקסיד ,םתיא תושעל ןתינש המו

 ,םהש לכ םיבבש ,םהש לכ םיציאמ

 ,יפקיה דויצ ,םינרצי תומש 6

 תתל ,םיבשחמ סלועמ םיישיא לע תושדח

 דועו דועו תונכות לע םיקירטו םיפיט

 .(הווקמ ינא ילש שארה תא םתספת)

 זג ףסא

 תחא אצויה ,םכנותיע לע יונמ ינא .%

 אלממ אוהש ,התע דע יכ ןייצאו שדוחל

 הברה לע הנועו ונממ יתויפיצ בור תא

 הבתכה המגודל ומכ ,תעדל יתיצרש םירבד

 .בשחמה דיל תוחיטב לע המסרופש

 תתל וכישמתש שקבאו דוע ףיסוא .2

 ינאש םירחא םיניזגמב ומכ) הנתמ טקסיד

 םג יוצר .אל שדוחו ןכ שדוח אלו (ריכמ

 תוינכות ,םיקחשמ :ןוגכ ,םיאשונ ינימ לכב

 לש היצרוגיפנוק ,בשחמה תקזחאל

 .יוכו הווצא יצבק ,םיבשחמ

 סיובסקוב ןליא

 םילק םירודמ םג ףיסוהל םילוכי םתא <

 םירודמ סגו םישדח םיקוושמ ןוגכ רתוי

 תונוש תופשב תוינכות תביתכב םיפיט לש

 (/₪41 886 איה ?לע תפדעומה)

 ינליא ןדיק

 ?ריחמה היניא

 ישדוח ןוריחמ םסרפל תוהשפא קודבל +
 .יפקיה דויצו םינוש םיגוסמ םיבשחמ לש

 סולש םיסינ

 תאוושה !תועדומב םיריחמ תעצה +

 םירבסה !תירבעל תומאתומה תונכות

 יגוס ,םייפרג םיסיטרכ ,םיטושפ םישנאל

 .האלה ןכו תוספדמ
 קודצ ירוא

 םירמאמ רתוי אורקל תניינועמ יתייה %

 יוצר היה ןכ-ומכ .היצמינאו הקיפרג אשונב

 דובכה לכו) תירבעב םיחנומה דיל בותכל

 םיחנומה תא םיירגוסב (וניתפשב שומשל

 .תילגנאב םיעודיה

 הכלמ באילא

 לומיס עיפוי רצומ לכ דילש גואדל .1%

 ייוגניב"

 (!םה הפיא) .םיריחמ .2

 ןתאיצי תעב תובתכה תכישמל סדומ וק .3

 .בייהראב ומכ ,(תרבוחה תאיצי ינפל דוע)

 היינק תוריש ליעפמ אל פוא-וקה המל .4

 !הפיח רוזאב (קורי רפסמ) םדומ תועצמאב

 גרבניו ליג

 + המ קוושמ ימ םיציפמ תלבט .1%

 .םינופלטו תובותכ

 / תויקלח הדובע תועצה - הדובע קוש .2

 .םיבשחמ ישנאל תואלמ

 חותפ) סישמושמ םיבשחמ - רכמ קוש .3

 .(םיעצבימ םוסריפל םיקוושמל םג

 בגר ןימינב

 !!!םתלשיפ בוש+

 תמדוקה סעפה ןמ חקל םידמול סכניא

 םנמוא !ןוחריל םוגפ טקסיד םיפרצמ בושו

 הפיא לבא ,ןגמ תפיטעב ףוטע סעפה

 תא םימש הבש תדפורמה הפטעמה

 תכירכב סתבתכ אל וליפא םעפה !טקסידה

 :םירבח בל ומיש .טקסיד ףרוצמש ןוחריה

 ןמ תעבונ ייםימוגפיי סיטקסידהש הביסה

 ןוחריה יפד ןיב ץחמנ טקסידהש הדבועה

 .הברה לקושש

 םגש ראודה תושרב דבועכ :ףסונ המ רבד

 לע ההימת עיבמ ינא ,סכנוחרי תא ארוק

 םכניא :ראודלו םירוודל סתסחיש המ

 !ראוד ךרד חלשנש ץראב דיחיה ןוחריה

 םיחלשנ רתוי םידבכ וליפאו םירחא םיבר

 ירבדו םתוא בוחסל םיכירצ םירוודה ןיאו

 תובית תנקתה .םיתבל רתוי םידבכ ראוד

 םורגת חרכהב אל רתוי תולודג ראוד

 לע תונולת .תיבל תורישי עיגהל ןוחריל

 תונתמב העיגפו םטומיק ,םינוחרי תובינג

 ןה (םיטקסיד ןוגכ) םינותיעל תופרוצמה

 םילודג ראוד ירבדו םינוחריש תוביסה ןיב

 יתבבו ראוד תקולח יזכרמב לבקל ןתינ

 .ראודה

 יולה השמ

 תיתד הניחבמ תועגופ 64 לש תומוסרפה +

 םייונמל םניח רטסופה תקולח תינמוהו

 .יקונית השעמ איה

 .דואמ חלצומ ןותיעה הז דבלמ

 ץראב םיקוושמל תוינפה הנייהתש יאדכ

 תואלבטב םירקסנש סירצומה לש לייוחו

 .האוושהה

 ואדנל השמ

 ערוכ ףדלמה

 תונויליגה סמועמ ערכי ףדמה וטוטוא <

 !דובכה לכ - םכלש םינייוצמה

 קושב השענה לע השדח הריקסב ןינועמ

 5₪4ת84ת86 תוישפוחה תונכותה

 ריצק רימז

 לבח ההובג המרב רתויב ןיינעמ ןותיע +
 ןוריחמ - .םימדומ לע עדימ רתוי ןיאש
 .םיקדבמו

 רצנט ןרוא

 םיבר סיבשחמ ינותיע ארוקה סדא רותב <

 םכנותיע יכ ןייצל בייח ינא ץראהמו לייוחמ

 הרושהמ םינותיע םע דחא וקב דמוע

 ורפשו תאז ךרדב וכישמה .לייוחב הנושארה

 !אמגודל םיטקסידה תמזוי תא

 ינד זרא

 ףסכו תועדומ

 תומכמ םירשואמ סניאש םיארוקה לכל

 םימלשמש ףסכה :ןיזגמב תועדומה

 לש תולעה תיברמ תא הסכמ םימסרפמה

 ןיזגמה תספדה ,יתכרעמה רמוחה תנכה

 םיצור ונייהו וילע ונרתיוו ול .הצפההו

 התוא תאו חפנ ותוא תא קפסלו ךישמהל

 ןיזגמה ריחמ ,יתכרעמ רמוח לש תוכיא

 תרודהמה .3 יפ תוחפל תויהל ךירצ היה

 תועדומ סחי לע הדיפקמ תילארשיה

 עונצ (םידומעה כ/'סמ 40%-מ תוחפ)
 תלעמל) תיאקירמאה הרודהמהמ רתוי

 תוכיאב עגפי ךכמ תוחפ ,(60%-מ
 .ילארשיה ארוקל םיקפסמ ונאש ןיזגמה



 :תותימא שולש
 םינותנ יוביג ילב רשפא יא
 תחא הליפנמ קזנה .יוביג ןנוכב העקשהה תא דמגמ םינותנה ןדבוא לש ריחמה

 ,הרירב ןיא .יוביגה יעצמא לש תולעהמ רתוי םינומ תורשעל עיגהל לוכי

 ?ךיא ,איה הדיחיה הלאשהו םינותנ תובגל םיבייח

 ףילש קסיד לע אוה ףידעה יוביגה
 .פייטמ רתוי חוטבו רתוי רהמ ,יתימא ןמזב סא !!אפ יוביג רשפאמ קסיד

 - 'וביגה לע (ךירצ םא תפסכב) תיזיפ ןגהל רשפאמ ףילש קסיד

 ליעפהל רשפאמ ףילש קסיד .חפנ תולבגמ אלל ביכראה תא ביחרהלו

 .חש5זסחש ךילהתל הנתמה אלל יוביגהמ תורישי תכרעמה תא

 רתויב בוטה ףילשה אוה ילונרב
 .(18 או860) קושב רתויב ריהמהו (8/150% ) רתויב לודגה

 .עאוא הדובע תונחתו .יס.יפ ,שוטניקמל םיאתמ

 .לופכ ןנוכ וא ינוציח ,ימינפ ןנוכ ךתריחבל

 .טייב-הגמ 35-| 65 ,105 ,150 לש םיקסיד :ןוסחיאה חפנב תושימג

 אס ילב + ושפא יא ית הנקסמ
4% 

 םויה דוע הנפ

 םיבשחמ רוקנאל

 עצבמה לע םיטרפל

 "ןילונרבב ותוא ףלחה"

 03-5447356-7-8 :לט

 תא

 מ"עב םיבשחמ רוקנא
 ,עדמ תוישעתל קראפ ,םידיתע
 3 |[? 5 61430 ביבא-לת תרש הונ

 61430 ביבא-לת ,43095 .ד.ת ] =
 8 03-5447356/7,8.לט [-

 ו 5 1/8 0 03-5447359 .סקפ

 עדילא



 ףלא תואמ עבשו ןוילמ
 ל םיכחמ ם'בער תוחוקל
 .והירמש רבכ 'בשות לכ ₪4

 .םילועוריב א"בוער בוחרמ ןידה יכרוע לב

 א .םי- חבב מ"עב תורבחה לב (

 ! ופיב םיקסעה לכ 7

 .ףוגנזיד בוחר 'בשוח לכ 4

 ךחעד לע הלועה רב (

 [!ךטיכב חויהל ךירצו..]

 ,לארשיב ןופלט ייונמ 1,700,000 ללוכה עדימ רגאמ 6

 .תדחוימ רוזחיא תנכות סע רוטילקת לע

 .תוקבדמ תספדהו גניטקרמלטל םילכ ליכמ ₪

 .םדומ תועצמאב רישי גויח 6

 .םירקס לוהינל תדחוימ הסריג

 מ"עמ + %99 - ליגר ןופקת
 מ"עמ + %1200 - יקסיע ןופקת
 מ"עמ + %1700 - םירקס ןופקת
 .ח"שב םולשתה

 רתפקת

 תינורטקלאה רואל האצוהה תביטח מ''עב (1992) סמטסייס .יא.יד.יס ,
 05-57 54567:סספ 05-57 54564 5-77 5 ל\כ 6


